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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5940 Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

I

El funcionament eficient dels mercats i l’existència d’una competència efectiva són 
principis bàsics de l’economia de mercat, la qual impulsa i promou la productivitat dels 
factors i la competitivitat general de l’economia en benefici dels consumidors. Aquests 
principis també són fonamentals en el disseny i la definició de les polítiques reguladores 
de les activitats econòmiques.

En aquest marc, els organismes supervisors tenen per objecte vetllar pel funcionament 
correcte de determinats sectors de l’activitat econòmica i fer propostes sobre aspectes 
tècnics, així com resoldre conflictes entre les empreses i l’Administració.

L’existència d’organismes independents es justifica per la complexitat que, en 
determinats sectors caracteritzats principalment per l’existència potencial de fallades del 
mercat, tenen les tasques de regulació i supervisió, així com per la necessitat de comptar 
amb autoritats els criteris d’actuació de les quals siguin percebuts pels operadors com a 
eminentment tècnics i aliens a qualsevol altre tipus de motivació.

L’origen dels organismes reguladors independents es remunta al 1887, quan el 
Congrés dels Estats Units d’Amèrica va encarregar la regulació del sector ferroviari a una 
entitat independent: la Comissió de Comerç Interestatal (ICC). Així va començar un 
procés que posteriorment s’assentaria amb la creació del Federal Trade Comission el 
1914 i amb l’impuls a les polítiques antimonopoli. L’experiència americana de les 
anomenades comissions reguladores independents s’ha integrat en la forma típica de les 
actuacions administratives als Estats Units, que és l’administració per agències, i ha obeït 
a raons pròpies del seu sistema jurídic i una estructura administrativa que no s’ha plantejat 
en els drets europeus.

A aquesta banda de l’Atlàntic, els països europeus van corregir les fallades de 
funcionament dels mercats mitjançant la nacionalització de les empreses prestadores de 
serveis públics o la creació de societats públiques amb aquesta finalitat. D’altra banda, els 
corrents europeus dels anys setanta del segle passat van cristal·litzar en fórmules 
organitzatives independents en cerca d’una neutralitat i uns criteris d’especialització 
tècnica en sectors amb presència d’interessos socials molt rellevants, com el borsari, el 
de la protecció de dades informàtiques o l’audiovisual.

Confluint amb les tendències anteriors, no és fins als anys vuitanta i noranta que un 
ampli conjunt de països de l’actual Unió Europea, incloent-hi Espanya, impulsat per les 
successives directives reguladores de determinats sectors de xarxa, com ara l’energia, 
les telecomunicacions o el transport, va dur a terme un intens procés liberalitzador en el 
marc del mercat únic, que va comportar reformes tendents a assegurar la competència 
efectiva en els mercats, la prestació dels serveis universals i l’eliminació de les barreres 
d’entrada i les restriccions sobre els preus.
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En aquest context va sorgir un ampli debat sobre el grau en què els nous mercats que 
s’obrien a la competència havien d’estar sotmesos a les normes i autoritats de defensa de 
la competència nacionals o si, al contrari, havien de ser els nous organismes sectorials 
independents els que duguessin a terme la supervisió.

En el cas d’Espanya, es va optar per una separació de funcions. Les autoritats 
sectorials es van encarregar d’assegurar la separació vertical de les empreses entre els 
sectors regulats i sectors en competència i resoldre els conflictes que poguessin sorgir 
entre els diferents operadors, especialment en els casos en què calia garantir el lliure 
accés a infraestructures essencials. Al costat d’això, es van atribuir als nous organismes 
potestats d’inspecció i sanció, així com diferents funcions de proposició normativa 
econòmica i tècnica i l’elaboració d’estudis i treballs sobre el sector.

Per la seva banda, l’autoritat de defensa de la competència ha exercit el que es 
denomina un control ex post de la lliure competència, investigant i sancionant les 
conductes contràries a la normativa de defensa de la competència, i un control ex ante, 
examinant les operacions de concentració empresarial.

Transcorregut un cert temps des de la implantació d’aquest sistema, que ha reportat 
indubtables avantatges per al procés de liberalització i transició a la competència dels 
sectors regulats, cal revisar-lo.

Des del 2011 ha crescut notablement el nombre d’aquests organismes. Fins llavors 
eren cinc: Comissió Nacional d’Energia, Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, 
Comissió Nacional de la Competència, Comitè de Regulació Ferroviària i Comissió 
Nacional del Sector Postal. La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, va 
preveure la constitució d’un sisè, l’organisme regulador del sector del transport. Més tard, 
es va aprovar la creació de la Comissió Nacional del Joc i la Comissió de Regulació 
Econòmica Aeroportuària. A aquests s’ha d’unir el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, 
regulat en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

A l’hora de plantejar la revisió del sistema, el primer element que s’ha de prendre en 
consideració és el que ha de caracteritzar, no ja qualsevol mercat, sinó tots els sectors de 
l’activitat econòmica: la seguretat jurídica i la confiança institucional. Aquestes 
s’aconsegueixen amb unes normes clares, una arquitectura institucional seriosa i uns 
criteris d’actuació coneguts i predictibles per tots els agents econòmics. Com més gran 
sigui la proliferació d’organismes amb facultats de supervisió sobre la mateixa activitat, 
més intens serà el risc de trobar duplicitats innecessàries en el control de cada operador i 
decisions contradictòries en la mateixa matèria.

En segon lloc, de manera especialment important en l’entorn d’austeritat en què es 
troba l’Administració pública, s’han d’aprofitar les economies d’escala derivades de 
l’existència de funcions de supervisió idèntiques o semblants, metodologies i procediments 
d’actuació similar i, sobretot, coneixements i experiència la utilització en comú dels quals 
és obligada.

En tercer lloc, les institucions s’han d’adaptar a la transformació que té lloc en els 
sectors administrats. S’ha de donar una resposta institucional al progrés tecnològic, de 
manera que s’eviti el manteniment d’autoritats estanques que regulen certs aspectes de 
sectors que, pel fet d’haver estat objecte de profunds canvis tecnològics o econòmics, 
s’haurien de regular o supervisar adoptant una visió integrada.

Els últims anys, es detecta una clara tendència en l’àmbit internacional a fusionar 
autoritats relacionades amb un únic sector o amb sectors que presenten una estreta 
relació, i es passa del model unisectorial a un model de convergència orgànica, material o 
funcional en activitats similars o a un model multisectorial per a sectors amb indústries de 
xarxa. Els avantatges que han motivat l’adopció d’aquests models són els d’optimitzar les 
economies d’escala i garantir l’enfocament consistent de la regulació en totes les 
indústries de xarxa. A més, s’ha argumentat que el risc de captura del regulador, tant pel 
sector privat com pel Govern, és menor en el cas de les autoritats multisectorials, ja que 
es redueix la importància relativa d’un determinat sector o d’un determinat ministeri per a 
l’autoritat.
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Finalment, en alguns casos, com el dels Països Baixos, s’han integrat les autoritats 
reguladores de certs sectors en l’autoritat de competència. Amb això s’aconsegueix més 
eficàcia en la supervisió de la competència en els mercats, ja que es pot disposar de 
manera immediata del coneixement dels reguladors sectorials, que exerceixen un control 
continu sobre els seus respectius sectors a través d’instruments de processament de 
dades més potents.

La situació actual a Espanya, en què s’ha aprovat la creació de vuit organismes 
supervisors vinculats als mercats de productes i de serveis i s’ha previst la creació d’un 
altre més, ha d’evolucionar cap als models que s’estan implantant als països del nostre 
entorn. La filosofia que hi ha darrera l’existència de tots aquests organismes és 
fonamentalment vetllar per uns mercats competitius i uns serveis de qualitat, en benefici 
dels ciutadans. La presència de totes aquestes entitats de manera separada, amb els 
seus respectius òrgans de govern i mitjans materials, exigeix una profunda reforma tenint 
en compte l’existència de funcions, procediments, metodologies i coneixements que, per 
la seva identitat o semblança, els podria exercir o aplicar una sola institució.

La normativa europea preveu l’existència d’autoritats reguladores nacionals 
independents, dotant-les de missions, objectius i competències concretes. No obstant 
això, les competències de les comissions a Espanya són més àmplies que les requerides 
per la normativa europea, pel que fa a la política sectorial, la concessió i revocació de 
títols habilitadors per a l’exercici de determinades activitats, l’assessorament al Govern i 
l’estudi i investigació dels sectors.

Per això, l’objecte d’aquesta Llei és la creació de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència, que agrupa les funcions relatives al funcionament correcte dels mercats i 
sectors supervisats per la Comissió Nacional d’Energia, la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, la Comissió Nacional de la Competència, el Comitè de Regulació 
Ferroviària, la Comissió Nacional del Sector Postal, la Comissió de Regulació Econòmica 
Aeroportuària i el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals.

II

La Llei consta de trenta-nou articles agrupats en cinc capítols, divuit disposicions 
addicionals, deu disposicions transitòries, una disposició derogatòria, onze disposicions 
finals i un annex.

El capítol I, «Naturalesa i règim jurídic», procedeix a la creació de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, l’objecte del qual és garantir, preservar i 
promoure el funcionament correcte del mercat, així com la transparència i l’existència 
d’una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius en benefici dels 
consumidors i usuaris. La Comissió es configura com un organisme públic dels previstos 
en la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat.

La Comissió està dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i 
privada i actua amb plena submissió a la llei, amb autonomia orgànica i funcional i amb 
plena independència del Govern, de les administracions públiques i de qualsevol interès 
empresarial i comercial. Sens perjudici de la seva independència, la Comissió vetlla per 
l’aplicació uniforme de la normativa sectorial i general de competència en el territori 
nacional mitjançant la cooperació amb l’Administració General de l’Estat, amb les 
comunitats autònomes, amb els òrgans jurisdiccionals, amb les institucions i organismes 
de la Unió Europea, en especial amb la Comissió Europea, i amb les autoritats competents 
i organismes d’altres estats membres en l’exercici de la seva activitat.

El capítol II, «Funcions», exposa les funcions de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència. Aquestes funcions es poden classificar en dos grans grups. D’una banda, 
la Comissió exerceix funcions, amb caràcter general, en el conjunt de mercats per a la 
defensa i promoció de la competència en aquests. Aquestes funcions són tant de 
supervisió com d’arbitratge i consultives.

Cal destacar que les funcions de defensa de la competència que recull la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, de defensa de la competència, s’atribueixen íntegrament a la Comissió 
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Nacional dels Mercats i la Competència. Aquesta reforma no afecta el contingut substantiu 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, que continua igual, excepte en l’esquema institucional 
d’aplicació de la norma.

D’altra banda, la Comissió exerceix funcions, amb caràcter singular, en determinats 
sectors i mercats regulats, on l’aplicació de la normativa de defensa de la competència és 
insuficient per garantir l’existència d’una competència efectiva. Aquests sectors o àmbits 
són els següents: les comunicacions electròniques i la comunicació audiovisual, els 
mercats de l’electricitat i de gas natural, el sector postal, les tarifes aeroportuàries i 
determinats aspectes del sector ferroviari.

Les funcions que la Comissió exerceix sobre aquests sectors les han dut a terme 
tradicionalment els organismes reguladors sectorials, pel fet que es requereix la 
independència respecte dels interessos públics que hi puguin confluir. En particular, 
comprenen funcions de supervisió i control, així com funcions de resolució de conflictes, 
més àmplies i flexibles que les de mer arbitratge.

Pel que fa a les funcions que ha de dur a terme el nou organisme, s’ha d’assenyalar 
que s’ha procedit a una reordenació de funcions entre la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència i els departaments ministerials corresponents. Les disposicions 
addicionals sisena a onzena aclareixen quines funcions concretes ha d’assumir cada 
Ministeri. Amb aquesta reestructuració funcional, la Llei persegueix abans de res l’eficàcia 
de la intervenció pública. En general, els ministeris passen a assumir totes les tasques 
d’índole administrativa que exercien els organismes reguladors, per a l’exercici de les 
quals no es requereix una especial independència, així com tasques que eren d’escassa 
utilitat per a la consecució dels objectius de la Comissió. Això permet que la nova Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència concentri la seva actuació en les funcions que 
veritablement serveixen al seu objecte fonamental, vetllar per un funcionament correcte 
dels mercats i la lliure concurrència.

El capítol III, «Organització i funcionament», regula la composició, el règim de 
nomenament i cessament i les funcions dels òrgans rectors de la Comissió, que 
comprenen el Consell i el president de la Comissió.

El Consell es configura com l’òrgan col·legiat de decisió de la Comissió i entre les 
seves funcions es troben les de resoldre i dictaminar els assumptes que la Comissió té 
atribuïts i la de resoldre els procediments sancionadors. El Consell actua en Ple i en sales, 
una de dedicada a temes de competència i una altra a temes de supervisió regulatòria.

El Consell es compon de deu membres: un president, un vicepresident i vuit 
consellers. Tots els membres del Consell, incloent-hi el president i el vicepresident, són 
nomenats pel Govern mitjançant un reial decret, i el Congrés pot vetar el nomenament del 
candidat proposat. Amb la introducció d’aquesta nova exigència d’acceptació per part del 
Congrés es reforça la legitimitat democràtica de la Comissió. El mandat dels membres del 
Consell és de sis anys sense possibilitat de reelecció.

D’altra banda, es regula l’estructura bàsica dels òrgans de direcció, i s’estableixen 
quatre direccions d’instrucció, una per a la instrucció dels expedients de defensa de la 
competència i altres tres per a la instrucció dels assumptes de supervisió regulatòria en 
els sectors de les telecomunicacions i serveis audiovisuals, de l’energia i, finalment, dels 
transports i del sector postal.

S’ha de subratllar l’atribució a la Direcció de Competència de totes les funcions 
d’instrucció que recull la Llei 15/2007, de 3 de juliol, que, com actualment, s’han de 
continuar exercint mantenint la unicitat, la coherència i el caràcter horitzontal de la 
normativa de defensa de la competència.

Finalment, s’estableixen les bases legals del règim de funcionament de la Comissió, 
que han de desplegar el Govern mitjançant un reial decret, amb l’aprovació de l’Estatut 
orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i el mateix Consell de la 
Comissió, a través del Reglament de funcionament intern. L’Estatut ha de determinar 
l’estructura interna de les direccions i altres àrees de responsabilitat, i garantir la deguda 
separació entre les funcions d’instrucció i resolució.
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El capítol IV, «Règim d’actuació i potestats», regula els aspectes essencials amb 
relació a les facultats d’inspecció i supervisió, a la potestat sancionadora, al règim de 
contractació i del personal i al règim economicofinancer, patrimonial i pressupostari. 
Finalment, per garantir la independència de les decisions de la Comissió, es preveu que 
les resolucions adoptades pel Consell, tant en Ple com en sales, posin fi a la via 
administrativa, i únicament són impugnables davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

El capítol V, «Transparència i responsabilitat», delimita tots els assumptes que la 
Comissió ha de fer públics i regula el control que el Congrés i el Senat han d’exercir sobre 
la Comissió. El que regula aquest capítol s’inspira en gran manera en les novetats 
introduïdes en la matèria per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.

La transparència de l’actuació de la Comissió és un element que reforça la seva 
legitimitat i contribueix a infondre la confiança necessària dels ciutadans en la institució. 
En aquest sentit, es requereix a la Comissió que faci públics tots els informes que emeti, 
la memòria anual d’activitats i els plans anuals o plurianuals. La Comissió també ha de fer 
públics els acords i resolucions adoptats pel Consell i l’organització i funcions de cadascun 
dels seus òrgans i ha de disposar d’un òrgan de control intern. El control parlamentari 
s’efectua a través de les compareixences del president davant el Congrés, que han de 
tenir com a mínim una periodicitat anual.

Les disposicions addicionals regulen una sèrie d’aspectes complementaris destinats a 
permetre la reforma institucional que introdueix aquesta Llei. Es preveu la constitució de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el termini màxim de quatre mesos 
des de l’entrada en vigor de la Llei; l’extinció dels organismes les funcions dels quals 
assumeixi la Comissió; la integració dels béns sobrants de la fusió en el patrimoni de 
l’Administració General de l’Estat; les funcions que assumeixen els diferents departaments 
ministerials amb relació als mercats regulats; i la integració del personal dels organismes 
que s’extingeixen en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o en 
l’Administració General de l’Estat, segons que correspongui.

Per la seva banda, les disposicions transitòries regulen determinats aspectes 
necessaris per a la posada en marxa del nou organisme, relatius al primer mandat dels 
consellers; a l’exercici de funcions per part dels organismes reguladors que s’extingeixen 
mentre la nova Comissió no es posi en funcionament; a la continuació dels expedients 
pendents per la Comissió o el Ministeri competent, segons que correspongui; als 
pressupostos de la Comissió i al règim de personal.

Les disposicions derogatòries i finals efectuen les derogacions i modificacions de les 
normes amb rang de llei que resulten afectades per l’entrada en vigor d’aquesta norma, 
preveuen el desplegament reglamentari, l’habilitació competencial i l’entrada en vigor de 
la Llei.

L’annex inclou les taxes i prestacions patrimonials de caràcter públic relacionades 
amb les activitats i serveis que regula la Llei, l’ingrés de les quals s’ha d’efectuar en el 
Tresor Públic.

CAPÍTOL I

Naturalesa i règim jurídic

Article 1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. Es crea la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, com a organisme 
públic dels previstos en la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té per objecte garantir, 
preservar i promoure el funcionament correcte, la transparència i l’existència d’una 
competència efectiva en tots els mercats i sectors productius, en benefici dels consumidors 
i usuaris.
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3. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència exerceix les seves funcions en tot el territori espanyol i en relació amb 
tots els mercats o sectors econòmics.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està dotada de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada i actua, en l’exercici de la seva activitat i 
per al compliment dels seus fins, amb autonomia orgànica i funcional i plena independència 
del Govern, de les administracions públiques i dels agents del mercat. Així mateix, està 
sotmesa al control parlamentari i judicial.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es regeix pel que disposen 
aquesta Llei; la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i la legislació 
especial dels mercats i sectors sotmesos a la seva supervisió a què fan referència els 
articles 6 a 11 d’aquesta Llei i, supletòriament, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, 
d’acord amb el que preveu la seva disposició addicional desena; la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, i la resta de l’ordenament jurídic.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té la seu principal a Madrid. 
El Reial decret pel qual s’aprovi el seu Estatut orgànic pot preveure l’existència d’altres 
seus.

4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està adscrita al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, sense perjudici de la seva relació amb els ministeris 
competents per raó de la matèria en l’exercici de les funcions a què es refereixen els 
articles 5 a 12 d’aquesta Llei.

Article 3. Independència funcional i relació amb les entitats públiques i privades.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’actuar, en l’exercici de 
la seva activitat i per al compliment dels seus fins, independentment de qualsevol interès 
empresarial o comercial.

2. En l’exercici de les funcions que li assigna la legislació, i sense perjudici de la 
col·laboració amb altres òrgans i de les facultats de direcció de la política general del 
Govern exercides a través de la seva capacitat normativa, ni el personal ni els membres 
dels òrgans de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència poden sol·licitar o 
acceptar instruccions de cap entitat pública o privada.

Article 4. Coordinació i cooperació institucional.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de vetllar per l’aplicació 
uniforme de la normativa sectorial i general de competència en tot el territori mitjançant la 
coordinació amb els òrgans competents de les comunitats autònomes i la cooperació amb 
l’Administració General de l’Estat i amb els òrgans jurisdiccionals.

2. Així mateix, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de mantenir 
una col·laboració regular i periòdica amb les institucions i els organismes de la Unió 
Europea, en especial amb la Comissió Europea i amb les autoritats competents i 
organismes d’altres estats membres, i fomentar la coordinació de les actuacions 
respectives en els termes que prevegi la legislació aplicable. En particular, ha de fomentar 
la col·laboració i cooperació amb l’Agència de Cooperació dels Reguladors de l’Energia i 
amb l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques.
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CAPÍTOL II

Funcions

Article 5. Funcions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de caràcter 
general i per preservar i promoure la competència efectiva en tots els mercats i 
sectors productius.

1. Per garantir, preservar i promoure el funcionament correcte, la transparència i 
l’existència d’una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius, en 
benefici dels consumidors i usuaris, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
ha de dur a terme les funcions següents:

a) Supervisió i control de tots els mercats i sectors econòmics.
b) Realitzar les funcions d’arbitratge, tant de dret com d’equitat, que li sotmetin els 

operadors econòmics en aplicació de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, 
així com les que li encarreguin les lleis, sense perjudici de les competències que 
corresponguin als òrgans competents de les comunitats autònomes en els seus àmbits 
respectius.

L’exercici d’aquesta funció arbitral no té caràcter públic. El procediment arbitral s’ha 
de regular mitjançant un reial decret i s’ha d’ajustar als principis essencials d’audiència, 
llibertat de prova, contradicció i igualtat.

c) Aplicar el que disposa la Llei 15/2007, de 3 de juliol, en matèria de conductes que 
impliquin impedir, restringir i falsejar la competència, sense perjudici de les competències 
que corresponguin als òrgans autonòmics de defensa de la competència en el seu àmbit 
respectiu i de les pròpies de la jurisdicció competent.

d) Aplicar el que disposa la Llei 15/2007, de 3 de juliol, en matèria de control de 
concentracions econòmiques.

e) Aplicar el que disposa la Llei 15/2007, de 3 de juliol, en matèria d’ajudes públiques.
f) Aplicar a Espanya els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea i el seu dret derivat, sense perjudici de les competències que corresponguin en 
l’àmbit de la jurisdicció competent.

g) Adoptar mesures i decisions per aplicar els mecanismes de cooperació i 
assignació d’expedients amb la Comissió Europea i altres comissions nacionals de 
competència dels estats membres que prevegi la normativa comunitària i, en particular, el 
Reglament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de desembre de 2002, relatiu a l’aplicació 
de les normes sobre competència prevista en els articles 81 i 82 del Tractat de la 
Comunitat Europea (actuals articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea), i el Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre 
el control de les concentracions entre empreses i les seves normes de desplegament.

h) Promoure i realitzar estudis i treballs d’investigació en matèria de competència, 
així com informes generals sobre sectors econòmics.

i) Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o un 
reial decret.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència actua com a òrgan consultiu 
sobre qüestions relatives al manteniment de la competència efectiva i bon funcionament 
dels mercats i sectors econòmics. En particular, pot ser consultada per les cambres 
legislatives, el Govern, els departaments ministerials, les comunitats autònomes, les 
corporacions locals, els col·legis professionals, les cambres de comerç i les organitzacions 
empresarials i de consumidors i usuaris. En exercici d’aquesta funció, ha de dur a terme 
les actuacions següents:

a) Participar, mitjançant un informe, en el procés d’elaboració de normes que afectin 
el seu àmbit de competències en els sectors sotmesos a la seva supervisió, la normativa 
de defensa de la competència i el seu règim jurídic.
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b) Informar sobre els criteris per a la quantificació de les indemnitzacions que els 
autors de les conductes que preveuen els articles 1, 2 i 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
hagin de satisfer als denunciants i a tercers que hagin resultat perjudicats com a 
conseqüència d’aquelles, quan li ho requereixi l’òrgan judicial competent.

c) Informar sobre totes les qüestions a què es refereixen l’article 16 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, i el Reglament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de desembre 
de 2002, relatiu a l’aplicació de les normes sobre competència prevista en els articles 101 
i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea pel que fa als mecanismes de 
cooperació amb els òrgans jurisdiccionals nacionals.

d) Qualssevol altres qüestions sobre les quals hagi d’informar, d’acord amb el que 
preveu la normativa vigent.

3. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, en els mercats de comunicacions 
electròniques i comunicació audiovisual, en el sector elèctric i en el sector de gas natural, 
en el sector ferroviari, en matèria de tarifes aeroportuàries i el mercat postal, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència s’ha d’atenir al que disposen els articles 6 a 11 
d’aquesta Llei.

4. En compliment de les seves funcions, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència està legitimada per impugnar davant la jurisdicció competent els actes de 
les administracions públiques subjectes al dret administratiu i disposicions generals de 
rang inferior a la llei de què es derivin obstacles al manteniment d’una competència 
efectiva en els mercats.

5. Per a l’exercici de les seves funcions, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, de conformitat amb el que ha establert el capítol IV d’aquesta Llei en 
matèria pressupostària, disposa de recursos financers i humans adequats, inclosos els 
necessaris per participar activament en les activitats de l’Agència de Cooperació dels 
Reguladors de l’Energia i de l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions 
Electròniques i contribuir-hi.

Article 6. Supervisió i control del mercat de comunicacions electròniques.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de supervisar i controlar el 
funcionament correcte dels mercats de comunicacions electròniques. En particular, ha 
d’exercir les funcions següents:

1. Definir i analitzar els mercats de referència relatius a xarxes i serveis de 
comunicacions electròniques, entre els quals s’inclouen els corresponents mercats de 
referència a l’engròs i al detall, i el seu àmbit geogràfic, les característiques dels quals 
poden justificar la imposició d’obligacions específiques, en els termes que estableixen la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, i la seva normativa de 
desplegament.

2. Identificar l’operador o els operadors que posseeixen un poder significatiu en el 
mercat, quan de l’anàlisi dels mercats de referència es constati que no es desenvolupen 
en un entorn de competència efectiva.

3. Establir, quan escaigui, les obligacions específiques que corresponguin als 
operadors a poder significatiu en mercats de referència, en els termes que estableixen la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, i la seva normativa de desplegament.

4. Resoldre els conflictes en els mercats de comunicacions electròniques a què es 
refereix l’article 12.1.a) d’aquesta Llei.

5. Realitzar les funcions atribuïdes per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, i la seva 
normativa de desplegament.

6. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o un 
reial decret.
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Article 7. Supervisió i control en el sector elèctric i en el sector del gas natural.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de supervisar i controlar el 
funcionament correcte del sector elèctric i del sector del gas natural. En particular, ha 
d’exercir les funcions següents:

1. Establir mitjançant circulars, dictades de conformitat amb l’article 30 d’aquesta 
Llei, amb el tràmit d’audiència previ i amb criteris d’eficiència econòmica, transparència, 
objectivitat i no-discriminació:

a) La metodologia per al càlcul de la part dels peatges d’accés a les xarxes 
d’electricitat corresponents als costos de transport i distribució, que s’estableixen en 
l’article 17.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, d’acord amb el 
marc tarifari i retributiu que estableixen aquesta Llei i la seva normativa de desplegament.

A aquests efectes, s’entén com a metodologia de càlcul dels peatges l’assignació 
eficient dels costos de transport i distribució als consumidors i generadors.

b) La metodologia relativa a l’accés a les infraestructures transfrontereres, incloent-hi 
els procediments per assignar capacitat i gestionar la congestió, d’acord amb el marc 
normatiu d’accés a les infraestructures i de funcionament del mercat de producció 
d’energia elèctrica i als criteris que es determinin reglamentàriament.

c) Les metodologies relatives a la prestació de serveis d’equilibri entre sistemes 
gestionats per diferents operadors del sistema, que des del punt de vista de menor cost, 
de manera justa i no discriminatòria, proporcionin incentius adequats perquè els usuaris 
de la xarxa equilibrin la seva producció i consum, d’acord amb el marc normatiu per al 
funcionament correcte del sistema elèctric.

d) La metodologia per al càlcul dels peatges i cànons dels serveis bàsics d’accés a 
les instal·lacions gasistes: transport i distribució, regasificació, emmagatzematge i càrrega 
de cisternes, dins el marc tarifari i retributiu que defineixen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, i la seva normativa de desplegament.

e) La metodologia relativa a la prestació de serveis de balanç, de manera que 
proporcionin incentius adequats perquè els usuaris de la xarxa equilibrin les seves 
entrades i sortides del sistema gasista dins el marc normatiu d’accés i funcionament del 
sistema que defineixen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la seva normativa de 
desplegament.

f) La metodologia relativa a l’accés a les infraestructures transfrontereres, incloent-hi 
els procediments per assignar capacitat i gestionar la congestió, dins el marc normatiu 
d’accés i funcionament del sistema que defineixen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la 
seva normativa de desplegament.

2. Supervisar la gestió i assignació de capacitat d’interconnexió, el temps utilitzat 
pels transportistes i les empreses de distribució a efectuar connexions i reparacions, així 
com els mecanismes destinats a solucionar la congestió de la capacitat en les xarxes.

A aquests efectes, ha de vetllar per la publicació adequada de la informació necessària 
per part dels gestors de xarxa de transport i, si escau, de distribució, sobre les 
interconnexions, la utilització de la xarxa i l’assignació de capacitats a les parts 
interessades.

3. Supervisar i, si escau, certificar la separació de les activitats de transport, 
regasificació, distribució, emmagatzematge i subministrament en el sector del gas, i de 
les activitats de generació, transport, distribució i subministrament en el sector elèctric, i 
en particular la seva separació funcional i la separació efectiva de comptes per tal d’evitar 
subvencions encreuades entre aquestes activitats.

4. Vetllar pel compliment de la normativa i els procediments que s’estableixin 
relacionats amb els canvis de subministrador.

5. En el sector del gas natural, supervisar les condicions d’accés a 
l’emmagatzematge, incloent-hi l’emmagatzematge subterrani, tancs de gas natural liquat 
(GNL) i gas emmagatzemat en els gasoductes, així com altres serveis auxiliars. Així 
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mateix, ha de supervisar el compliment per part dels propietaris dels requisits que 
s’estableixin per als emmagatzematges no bàsics de gas natural.

6. Supervisar les condicions i tarifes de connexió aplicables als nous productors 
d’electricitat.

7. Supervisar els plans d’inversió dels gestors de xarxa de transport, en particular 
pel que fa a la seva adequació al pla de desenvolupament de la xarxa en l’àmbit de la 
Unió Europea. Pot realitzar recomanacions per a la seva modificació.

8. Vetllar pel respecte a la llibertat contractual pel que fa als contractes de 
subministrament interrumpible i als contractes a llarg termini, sempre que siguin 
compatibles amb la legislació vigent i el dret de la Unió Europea.

9. Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i fiabilitat de les xarxes.
10. Vetllar pel compliment, per part dels transportistes i distribuïdors i, si escau, dels 

propietaris de les xarxes i dels gestors de xarxes de transport i distribució, de les 
obligacions imposades en la normativa aplicable, incloent-hi les qüestions transfrontereres. 
Així mateix, ha de vetllar per l’aplicació correcta per part dels subjectes que actuïn en els 
mercats de gas i electricitat del que disposen les disposicions normatives de la Unió 
Europea.

11. Supervisar l’adequació dels preus i les condicions de subministrament als 
consumidors finals al que disposen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la Llei 54/1997, de 27 
de novembre, i les seves normatives de desplegament, i publicar recomanacions, almenys 
anualment, per a l’adequació dels preus dels subministraments a les obligacions de servei 
públic i a la protecció dels consumidors.

12. Assegurar l’accés dels clients a les dades del seu consum, en format 
comprensible, harmonitzat i de manera ràpida.

13. Determinar els subjectes a l’actuació dels quals siguin imputables deficiències 
en el subministrament als usuaris, i proposar les mesures que s’hagin d’adoptar.

14. Garantir la transparència i competència en el sector elèctric i en el sector del gas 
natural, incloent-hi el nivell dels preus a l’engròs, i vetllar perquè les empreses de gas i 
electricitat compleixin les obligacions de transparència.

15. Supervisar el grau i l’efectivitat de l’obertura del mercat i de competència, tant en 
el mercat majorista com el detallista, incloses, entre altres, les reclamacions plantejades 
pels consumidors d’energia elèctrica i de gas natural, i les subhastes regulades de 
contractació a termini d’energia elèctrica.

A aquests efectes, pot prendre en consideració la informació remesa pel Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme a què fa referència la disposició addicional vuitena.

16. Supervisar les inversions en capacitat de generació que permeti garantir la 
seguretat del subministrament.

17. Supervisar la relació entre el gestor de xarxa independent i el propietari de les 
instal·lacions, actuar com a òrgan de resolució de conflictes entre tots dos i aprovar les 
inversions del gestor de xarxa independent.

18. Supervisar la cooperació tècnica entre els gestors de les xarxes de transport 
d’energia elèctrica i gas i els gestors de tercers països.

19. Supervisar les mesures adoptades pels gestors de la xarxa de distribució per 
garantir l’exclusió de conductes discriminatòries.

20. Contribuir a la compatibilitat dels sistemes d’intercanvi de dades en els 
processos de mercat a escala regional.

21. Determinar amb caràcter anual els operadors principals i dominants, així com la 
resta de funcions relatives a aquests operadors d’acord amb el que disposa el Reial 
decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència 
en mercats de béns i serveis.

22. En relació amb el dèficit de les activitats regulades i els seus mecanismes de 
finançament, mantenir i proporcionar la informació que es determini; emetre els informes, 
declaracions, certificats i comunicacions que se li requereixin, i realitzar els càlculs 
necessaris en coordinació amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com 
assessorar tècnicament la Comissió Interministerial del Fons de Titulització del Dèficit de 
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Tarifa del Sistema Elèctric, de conformitat amb el que disposen la disposició addicional 
vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i la normativa que desplega la 
regulació del procés de gestió i titulització del dèficit del sistema elèctric.

23. Gestionar el sistema de garantia d’origen de l’electricitat procedent de fonts 
d’energia renovable i de cogeneració d’alta eficiència.

24. Publicar els preus finals del mercat d’electricitat, a partir de la informació de 
l’operador del mercat i de l’operador del sistema.

25. En matèria de protecció al consumidor, gestionar el sistema de comparació dels 
preus del subministrament d’electricitat i gas natural sobre la base de les ofertes que 
realitzin les empreses comercialitzadores, així com elaborar informes que continguin la 
comparació i evolució dels preus del subministrament d’electricitat i gas i dels mercats 
detallistes.

26. Actuar com a organisme supervisor de les subhastes per a l’adquisició de gas 
natural per a la fixació de la tarifa d’últim recurs, el gas taló de tancs i gasoductes i el gas 
de coixí d’emmagatzematges subterranis, així com de la capacitat dels emmagatzematges 
bàsics, quan ho disposi la normativa en la matèria.

27. Elaborar els models normalitzats de sol·licitud formal d’accés a les instal·lacions 
del sistema gasista i de contractes d’accés, que ha de proposar a la Direcció General de 
Política Energètica i Mines per a la seva aprovació o modificació.

28. Elaborar els models normalitzats per a la publicació de la capacitat contractada i 
disponible, així com la metodologia per a la seva determinació, que ha de proposar a la 
Direcció General de Política Energètica i Mines per a la seva aprovació o modificació.

29. Aprovar el contracte entre el propietari de les instal·lacions i el gestor de xarxa 
independent, en què es detallin les condicions contractuals, així com les responsabilitats 
de cada un.

30. Tramitar expedients d’exempció d’accés de tercers a les instal·lacions gasistes.
31. Emetre el preceptiu informe i la proposta en les autoritzacions per exercir la 

comercialització de gas natural en els casos que preveu l’article 80 de la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre.

32. Inspeccionar el compliment dels requisits dels comercialitzadors de gas natural i 
d’energia elèctrica, així com dels gestors de càrregues i consumidors directes en mercat.

33. Calcular anualment el saldo de minves de cada xarxa de transport.
34. Emetre informe en els expedients d’autorització, modificació o tancament 

d’instal·lacions, en el procés de planificació energètica, en expedients d’aprovació o 
autorització de règims econòmics o retributius (sistemes elèctrics insulars i 
extrapeninsulars, distribució, transport, instal·lacions singulars, entre altres), en matèria 
de qualitat de subministrament i de pèrdues, així com quan sigui requerit en matèria de 
mesures elèctriques d’acord amb el que disposen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i la 
seva normativa de desplegament. Així mateix, en relació amb les activitats de transport i 
distribució, ha d’informar les propostes de la retribució de les activitats.

35. Informar els expedients d’autorització, modificació, transmissió o tancament 
d’instal·lacions de la xarxa bàsica de gas natural, així com en els procediments per a la 
seva adjudicació. Emetre informes amb relació a les condicions de qualitat de 
subministrament i qualitat de servei, així com les conseqüències del seu incompliment, 
les normes de gestió tècnica del sistema i els seus protocols de detall, costos de retribució 
d’instal·lacions i en els processos de planificació d’instal·lacions d’acord amb el que 
disposen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la seva normativa de desplegament.

36. Dictar les circulars de desplegament i execució de les normes contingudes en 
els reials decrets i les ordres del ministre d’Indústria, Energia i Turisme que l’habilitin per a 
això i que es dictin en desplegament de la normativa energètica.

37. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o 
un reial decret.
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Article 8. Supervisió i control del mercat postal.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de supervisar i controlar el 
funcionament correcte del mercat postal. En particular, ha d’exercir les funcions següents:

1. Vetllar perquè es garanteixi el servei postal universal, en compliment de la 
normativa postal i la lliure competència en el sector, exercint les funcions i competències 
que li atribueix la legislació vigent, sense perjudici del que indica la disposició addicional 
onzena d’aquesta Llei.

2. Verificar la comptabilitat analítica de l’operador designat i el cost net del servei 
postal universal i determinar la quantia de la càrrega financera injusta de la prestació 
d’aquest servei de conformitat amb el que estableixen el capítol III del títol III de la Llei 
43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del 
mercat postal, així com la seva normativa de desplegament.

3. Gestionar el fons de finançament del servei postal universal i les prestacions de 
caràcter públic afectes al seu finançament de conformitat amb el que estableixen el capítol 
III del títol III de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

4. Supervisar i controlar l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’accés a la 
xarxa i a altres infraestructures i serveis postals, de conformitat amb el que estableixen el 
títol V de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

5. Realitzar el control i el mesurament de les condicions de prestació del servei 
postal universal, de conformitat amb el que estableixen el capítol II del títol III de la Llei 
43/2010, de 30 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

6. Gestionar i controlar la utilització del cens promocional de conformitat amb el que 
defineix l’article 31 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, d’acord amb el que es determini reglamentàriament.

7. Dictar circulars per a les entitats que operin en el sector postal, que són vinculants 
una vegada publicades en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

8. Emetre l’informe que preveu la disposició addicional segona de la Llei 43/2010, 
de 30 de desembre, per al seguiment de les condicions de prestació del servei postal 
universal.

9. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o un 
reial decret.

Article 9. Supervisió i control en matèria de mercat de comunicació audiovisual.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de supervisar i controlar el 
funcionament correcte del mercat de comunicació audiovisual. En particular, ha d’exercir 
les funcions següents:

1. Controlar el compliment per part dels prestadors del servei de comunicació 
televisiva de cobertura estatal, i dels altres prestadors als quals sigui aplicable, de les 
obligacions relatives a l’emissió anual d’obres europees i al finançament anticipat de la 
producció d’aquest tipus d’obres, en els termes del que disposa l’article 5 de la Llei 
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

2. Controlar el compliment de les obligacions imposades per garantir la transparència 
en les comunicacions audiovisuals de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 
7/2010, de 31 de març.

3. Controlar el compliment de les obligacions imposades per fer efectius els drets 
del menor i de les persones amb discapacitat de conformitat amb el que estableixen els 
articles 7 i 8 de la Llei 7/2010, de 31 de març. En l’exercici d’aquesta funció, la Comissió 
s’ha de coordinar amb el departament ministerial competent en matèria de joc pel que fa 
a les seves competències en matèria de publicitat, patrocini i promoció de les activitats de 
joc, a l’efecte de fer efectius els drets del menor i de les persones amb discapacitat.

4. Supervisar l’adequació dels continguts audiovisuals amb l’ordenament vigent i els 
codis d’autoregulació en els termes que estableix l’article 9 de la Llei 7/2010, de 31 de 
març.
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5. Vetllar pel compliment dels codis d’autoregulació sobre continguts audiovisuals i 
verificar-ne la conformitat amb la normativa vigent, en els termes que estableix l’article 12 
de la Llei 7/2010, de 31 de març.

6. Controlar el compliment de les obligacions, les prohibicions i els límits a l’exercici 
del dret a realitzar comunicacions comercials audiovisuals imposats pels articles 13 a 18 
de la Llei 7/2010, de 31 de març.

7. Controlar el compliment de les obligacions i els límits imposats per a la 
contractació en exclusiva de continguts audiovisuals, l’emissió de continguts inclosos en 
el catàleg d’esdeveniments d’interès general i la compravenda dels drets exclusius en les 
competicions futbolístiques espanyoles regulars, en els termes que preveuen els articles 
19 a 21 de la Llei 7/2010, de 31 de març, sense perjudici del que estableix la disposició 
addicional dotzena d’aquesta Llei.

8. Vigilar el compliment de la missió de servei públic encomanada als prestadors del 
servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit estatal, així com l’adequació dels 
recursos públics assignats per a això, d’acord amb el que disposa el títol IV de la Llei 
7/2010, de 31 de març.

9. Garantir la llibertat de recepció en territori espanyol de serveis audiovisuals els 
titulars dels quals es trobin establerts en un estat membre de la Unió Europea, i adoptar 
les mesures que preveu l’article 38 de la Llei 7/2010, de 31 de març, quan aquests serveis 
infringeixin de manera greu i reiterada la legislació en matèria de protecció dels menors 
davant la programació audiovisual o continguin incitacions a l’odi per raó de raça, sexe, 
religió o nacionalitat.

10. Adoptar les mesures de salvaguarda de la legislació espanyola quan el prestador 
d’un servei de comunicació audiovisual televisiu establert en un altre Estat membre de la 
Unió Europea dirigeixi el seu servei totalment o principalment al territori espanyol i s’hagi 
establert en aquest Estat membre per eludir les normes espanyoles més estrictes, d’acord 
amb el procediment que preveu l’article 39 de la Llei 7/2010, de 31 de març.

11. Resoldre sobre el caràcter no publicitari dels anuncis de servei públic o de 
caràcter benèfic, amb la sol·licitud prèvia dels interessats, de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional setena de la Llei 7/2010, de 31 de març.

12. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o 
un reial decret.

Article 10. Supervisió i control en matèria de tarifes aeroportuàries.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’exercir les funcions 
següents en matèria de tarifes aeroportuàries:

1. Supervisar el compliment del procediment de transparència i consulta dut a terme 
pel gestor aeroportuari, de conformitat amb el que disposen els articles 98 i 102 de la Llei 
21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, i declarar la inadmissió de la proposta de 
l’entitat gestora de l’aeroport o la inaplicació de les modificacions tarifàries establertes per 
l’entitat gestora de l’aeroport, segons que correspongui, quan la proposta o les 
modificacions tarifàries s’hagin realitzat prescindint d’aquest procediment.

2. Supervisar que les propostes de modificació o actualització de les tarifes 
aeroportuàries presentades pel gestor aeroportuari s’ajusten al que preveu l’article 101 de 
la Llei 21/2003, de 7 de juliol.

3. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o un 
reial decret.

Article 11. Supervisió i control en el sector ferroviari.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de supervisar i controlar el 
funcionament correcte del sector ferroviari. En particular, ha d’exercir les funcions 
següents:
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1. Salvaguardar la pluralitat de l’oferta en la prestació dels serveis sobre la xarxa 
ferroviària d’interès general i les seves zones de servei ferroviari, i vetllar perquè aquests 
siguin prestats en condicions objectives, transparents i no discriminatòries.

2. Garantir la igualtat entre empreses, així com entre qualssevol candidats, en les 
condicions d’accés al mercat dels serveis ferroviaris.

3. Supervisar les negociacions entre empreses ferroviàries o candidats i 
administradors d’infraestructures sobre els cànons i tarifes, i intervenir-hi quan prevegi 
que el resultat d’aquestes negociacions pot contravenir les disposicions vigents.

4. Vetllar perquè els cànons i tarifes ferroviaris compleixin el que disposa la Llei 
39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, i no siguin discriminatoris.

5. Determinar, a petició de les autoritats competents o de les empreses ferroviàries 
o candidats interessats, que l’objecte principal d’un servei internacional de transport 
ferroviari de viatgers és transportar viatgers entre estacions espanyoles i les d’altres 
estats membres de la Unió Europea.

6. Determinar si l’equilibri econòmic dels contractes de servei públic ferroviari es pot 
veure compromès quan les estacions espanyoles en què es pretén agafar i deixar viatgers 
estiguin afectades per la realització del servei internacional de transport ferroviari de 
viatgers.

7. Informar les propostes de resolució, quan ho sol·liciti el Ministeri de Foment, en 
els procediments d’atorgament d’autoritzacions per a la prestació de serveis de transport 
ferroviari declarats d’interès públic.

8. Realitzar qualssevol altres funcions que li siguin atribuïdes mitjançant una llei o un 
reial decret.

Article 12. Resolució de conflictes.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de resoldre els conflictes 
que li plantegin els operadors econòmics en els casos següents:

a) En els mercats de comunicacions electròniques, la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència ha de resoldre els conflictes que se suscitin en relació amb les 
obligacions existents en virtut de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, i la seva normativa 
de desplegament, entre operadors o entre operadors i altres entitats que, de conformitat 
amb el que estableix la dita Llei, es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, 
d’acord amb la definició que es dóna als conceptes d’accés i interconnexió en l’annex II 
d’aquesta Llei. En particular, ha de resoldre:

1r. Els conflictes en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat derivats 
d’obligacions que, si escau, resultin de les actuacions a què es refereixen els apartats 3 i 
4 de l’article 11 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, així com de les obligacions 
específiques a què es refereix l’article 13 d’aquesta Llei.

2n. Els conflictes entre operadors en relació amb la forma de sufragar els costos 
que produeixi la conservació dels números de telèfon a què es refereix l’article 18 de la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre.

3r. Els conflictes entre operadors en relació amb les condicions d’ús compartit a què 
es refereix l’article 30 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre.

4t. Els conflictes que es produeixin entre prestadors de serveis de consulta telefònica 
i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes, d’acord amb l’Ordre CTE/711/2002, de 
26 de març, per la qual s’estableixen les condicions de prestació del servei de consulta 
telefònica sobre números d’abonat.

5è. Els conflictes que sorgeixin sobre les condicions en què s’ha d’oferir el servei 
majorista d’accés a bandes de freqüències de conformitat amb l’article 4.6 del Reial decret 
458/2011, d’1 d’abril, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al 
desenvolupament de la societat digital.

6è. Els conflictes en matèria d’itinerància.
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7è. Els conflictes transfronterers entre prestadors de xarxes o serveis de 
comunicacions electròniques en què una de les parts estigui radicada en un altre Estat 
membre de la Unió Europea, a què es refereix l’article 14.2 de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre.

8è. Els conflictes que sobre la gestió del múltiple digital sorgeixin entre els prestadors 
dels serveis de comunicació audiovisual.

b) En els mercats de l’electricitat i del gas, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha de resoldre els conflictes següents:

1r. Conflictes que se li plantegin pel que fa als contractes relatius a l’accés de tercers 
a les xarxes de transport i, si escau, distribució, en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament.

2n. Conflictes que se li plantegin en relació amb la gestió econòmica i tècnica del 
sistema i el transport, incloent-hi les connexions entre instal·lacions.

c) En matèria de tarifes aeroportuàries, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha de resoldre els recursos davant les decisions de les societats 
concessionàries de serveis aeroportuaris relatives a la modificació del sistema o nivell de 
les seves tarifes aeroportuàries, que interposin les associacions o organitzacions 
representatives de companyies usuàries de l’aeroport, o, en els termes en què es 
desplegui reglamentàriament, els que puguin plantejar individualment les companyies 
usuàries de l’aeroport. Aquesta resolució ha d’incloure la modificació tarifària revisada 
que sigui procedent, que substitueixi el contingut de la decisió del concessionari i, si 
escau, els estàndards que es corresponguin amb els indicadors i nivells de qualitat de 
servei que consideri acceptables i consistents amb la modificació tarifària revisada.

En aquest procediment la Comissió ha de verificar que la decisió de la societat 
concessionària de serveis aeroportuaris s’ha produït de conformitat amb el procediment 
que estableix l’article 102 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, s’ajusta als requisits que 
estableix l’article 103.1 d’aquesta Llei i respon als principis de no-discriminació, 
objectivitat, eficiència, transparència, recuperació de costos i màxima flexibilitat per a la 
fixació de les tarifes dins els límits que imposi la modificació tarifària revisada.

En l’establiment de la modificació tarifària revisada, la Comissió ha d’intentar evitar 
fluctuacions excessives de les tarifes aeroportuàries, sempre que sigui compatible amb la 
resta de principis dels paràgrafs anteriors.

Si s’aprecien irregularitats en el procediment de consulta i transparència que preveu 
l’article 102 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, que no donin lloc a una revisió de la 
modificació tarifària, es poden formular recomanacions sobre les mesures que s’han 
d’adoptar en consultes futures, incloent-hi la necessitat d’ampliar-les a les companyies no 
representades per associacions o organitzacions representatives.

d) En el mercat postal, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
resoldre sobre:

1r. Conflictes, de conformitat amb el que estableix l’article 48 de la Llei 43/2010, de 
30 de desembre, entre l’operador designat per prestar el servei postal universal i altres 
operadors postals que presten serveis en l’àmbit del servei postal universal pel que fa a 
l’accés a la xarxa postal i a altres elements d’infraestructura i serveis postals.

2n. Establiment, de conformitat amb el que preveu l’article 45.3 de la Llei 43/2010, 
de 30 de desembre, a petició de l’operador interessat, de les condicions d’accés a la 
xarxa postal si les negociacions entre titulars d’autoritzacions singulars i l’operador 
designat no han conclòs en la formalització d’un contracte.

3r. Conflictes, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la Llei 43/2010, de 
30 de desembre, que es plantegin entre operadores postals no designats per a la 
prestació del servei postal universal.
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e) En el mercat de comunicació audiovisual, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha de resoldre els conflictes següents:

1r. Els conflictes que se suscitin entre els agents intervinents en els mercats de 
comunicació audiovisual sobre matèries en què la Comissió tingui atribuïda competència.

2n. Els conflictes que se suscitin en relació amb la cessió de canals de ràdio i 
televisió a què es refereix l’article 31 de la Llei 7/2010, de 31 de març.

3r. Els conflictes que se suscitin en relació amb l’accés a estadis i recintes esportius 
per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual radiofònica a què es 
refereix l’article 19.4 de la Llei 7/2010, de 31 de març.

f) En el sector ferroviari, correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència conèixer i resoldre les reclamacions que presentin les empreses ferroviàries 
i la resta de candidats en relació amb l’actuació de l’administrador d’infraestructures 
ferroviàries, les empreses ferroviàries i els restants candidats, que versin sobre:

1r. L’atorgament i ús del certificat de seguretat i el compliment de les obligacions 
que aquest comporti.

2n. L’aplicació dels criteris que continguin les declaracions sobre la xarxa.
3r. Els procediments d’adjudicació de capacitat i els seus resultats.
4t. La quantia, l’estructura o l’aplicació dels cànons i tarifes que se’ls exigeixin o 

se’ls puguin exigir.
5è. Qualsevol tracte discriminatori en l’accés a les infraestructures o als serveis 

lligats a aquestes que es produeixi per actes duts a terme per altres empreses ferroviàries 
o candidats.

6è. La prestació de serveis en els corredors ferroviaris internacionals de transport 
de mercaderies.

Les reclamacions s’han de presentar en el termini d’un mes des que es produeixi el 
fet o la decisió corresponent.

2. En la resolució dels conflictes a què fa referència l’apartat anterior, la Comissió ha 
de resoldre sobre qualsevol denúncia i adoptar, a petició de qualsevol de les parts, una 
resolució per resoldre el litigi com més aviat millor i, en tot cas, en un termini de tres 
mesos des de la recepció de tota la informació.

La resolució que dicti la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en els 
casos previstos en l’apartat anterior és vinculant per a les parts, sense perjudici dels 
recursos que siguin procedents d’acord amb el que disposa l’article 36 d’aquesta Llei.

CAPÍTOL III

Organització i funcionament

Article 13. Òrgans de govern.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’exercir les seves funcions a 
través dels òrgans de govern següents:

a) El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
b) El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que també 

ho és del seu Consell.

Article 14. El Consell.

1. El Consell és l’òrgan col·legiat de decisió en relació amb les funcions resolutòries, 
consultives, de promoció de la competència i d’arbitratge i de resolució de conflictes 
atribuïdes a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sense perjudici de les 
delegacions que pugui acordar.
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En tot cas, són facultats indelegables del Consell l’aprovació de l’avantprojecte de 
pressupostos de l’organisme, de la seva memòria anual i els seus plans anuals o 
plurianuals d’actuació en què es defineixin els seus objectius i les seves prioritats, 
l’aprovació del reglament de funcionament intern, el nomenament del personal directiu, la 
impugnació d’actes i disposicions a què es refereix l’article 5.4 d’aquesta Llei i, si escau, 
la potestat de dictar circulars i comunicacions de caràcter general als agents del mercat 
objecte de regulació o supervisió en cada cas.

2. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està integrat 
per deu membres.

3. A les reunions del Consell pot assistir, amb veu però sense vot, el personal directiu 
de la Comissió i qualsevol integrant del personal no directiu que determini el president, 
d’acord amb els criteris generals que a aquest efecte acordi el Consell. No poden assistir 
a les reunions del Consell els membres del Govern ni els alts càrrecs de les administracions 
públiques.

Article 15. Nomenament i mandat dels membres del Consell.

1. Els membres del Consell, i entre ells el president i el vicepresident, són nomenats 
pel Govern, mitjançant un reial decret, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, 
entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit d’actuació de 
la Comissió, amb la compareixença prèvia de la persona proposada per al càrrec davant 
la Comissió corresponent del Congrés dels Diputats. El Congrés, a través de la Comissió 
competent i mitjançant un acord adoptat per majoria absoluta, pot vetar el nomenament 
del candidat proposat en el termini d’un mes natural a comptar de la recepció de la 
corresponent comunicació. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa del 
Congrés, s’entenen acceptats els nomenaments corresponents.

2. El mandat dels membres del Consell és de sis anys sense possibilitat de reelecció. 
La renovació dels membres del Consell es fa parcialment cada dos anys, de manera que 
cap membre del Consell romangui en el càrrec per un temps superior a sis anys.

Article 16. Funcionament del Consell.

1. El Consell actua en Ple o en sala. L’assistència dels membres del Consell a les 
reunions del Consell és obligatòria, llevat de casos degudament justificats.

Els acords s’han d’adoptar per majoria de vots dels assistents. En cas d’empat 
decideix el vot de qui presideixi la reunió.

2. A proposta del president, el Ple del Consell ha d’elegir un secretari no conseller, 
que ha de ser llicenciat en Dret o en una titulació que el substitueixi i funcionari de carrera 
pertanyent a un cos del subgrup A1, al servei de l’Administració General de l’Estat, que té 
veu però no vot, al qual correspon assessorar el Consell en dret i informar sobre la 
legalitat dels assumptes sotmesos a la seva consideració, així com les funcions pròpies 
de la secretaria dels òrgans col·legiats. El servei jurídic de l’organisme depèn de la 
Secretaria del Consell.

3. El règim de funcionament del Ple del Consell i les sales s’ha de desplegar en el 
Reglament de funcionament intern, que ha d’aprovar el Ple segons el que disposa l’article 
26.4.

Article 17. El Ple del Consell.

1. El Ple del Consell està integrat per tots els membres del Consell. El presideix el 
president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. En cas de vacant, 
absència o malaltia del president, el supleix el vicepresident o, si no, el conseller de més 
antiguitat i, si hi ha igualtat d’antiguitat, el de més edat.

2. El Ple del Consell s’entén vàlidament constituït amb l’assistència del president o 
persona que el substitueixi, el secretari i cinc membres del Consell.
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Article 18. Les sales del Consell.

1. El Consell consta de dues sales, una de dedicada a temes de competència i una 
altra a supervisió regulatòria.

2. Cadascuna de les sales és composta per cinc membres del Consell. La Sala de 
Competència està presidida pel president de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència i la de Supervisió Regulatòria, pel vicepresident. El Ple del Consell ha de 
determinar l’assignació dels membres del Consell a cada sala i, en els termes establerts 
reglamentàriament, ha d’aprovar i publicar el règim de rotació entre sales dels consellers, 
incloent-hi els criteris de selecció i periodicitat de les rotacions. Quan concorrin 
circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, pot adoptar altres mesures tendents a 
garantir el funcionament adequat de les sales.

3. La convocatòria de les sales correspon al president, per pròpia iniciativa o a 
petició d’almenys la meitat dels consellers.

4. Les sales del Consell s’entenen vàlidament constituïdes amb l’assistència del 
president, o persona que el substitueixi, el secretari del Consell i, almenys, dos consellers.

Article 19. Funcions del president.

1. Correspon al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència:

a) Exercir, en general, les competències que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
atribueix als presidents dels òrgans col·legiats administratius.

b) Convocar el Ple del Consell per pròpia iniciativa o a petició d’almenys la meitat 
dels consellers, i presidir-lo.

c) Assumir la representació legal i institucional de la Comissió.
d) Vetllar pel desenvolupament adequat de les actuacions de la Comissió, d’acord 

amb l’ordenament jurídic.
e) Mantenir el bon ordre i govern de l’organització de la Comissió.
f) Impulsar l’actuació de la Comissió i el compliment de les funcions que tingui 

encomanades. En particular, la proposta dels plans anuals o plurianuals d’actuació, en 
què es defineixin els objectius i les prioritats.

g) Exercir funcions de direcció del personal de la Comissió, d’acord amb les 
competències atribuïdes per la seva legislació específica.

h) Dirigir, coordinar, avaluar i supervisar les diferents unitats de la Comissió, sense 
perjudici de les funcions del Consell; en particular coordinar, amb l’assistència del 
secretari del Consell, el funcionament correcte de les unitats de la Comissió.

i) Donar compte al titular del Ministeri d’adscripció de les vacants que es produeixin 
en el Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

j) Aprovar els actes d’execució dels pressupostos de la Comissió.
k) Exercir les competències que li corresponguin en la contractació de la Comissió.
l) Totes les funcions que li delegui el Consell.
m) Efectuar la rendició de comptes de la Comissió, d’acord amb la Llei 47/2003, de 

26 de novembre.
n) Comparèixer davant el Parlament en els termes que preveu aquesta Llei.
o) Ocupar la presidència del Consell de Defensa de la Competència.
p) Qualssevol altres que li atribueixi l’Estatut a què es refereix l’article 26 o el 

Reglament de funcionament intern.

2. En cas de vacant, absència o malaltia, el president ha de ser substituït en l’exercici 
de les seves funcions pel vicepresident.

Article 20. Funcions del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és l’òrgan de 
decisió en relació amb les funcions resolutòries, consultives, de promoció de la 
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competència i d’arbitratge i de resolució de conflictes que preveu aquesta Llei. En 
particular, és l’òrgan competent per:

1. Resoldre i dictaminar els assumptes que la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència té atribuïts mitjançant aquesta Llei i la resta de la legislació vigent.

2. Resoldre els procediments sancionadors que preveuen la legislació sectorial i la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, i les seves normes de desplegament quan no corresponguin a 
altres òrgans de l’Administració General de l’Estat.

3. Sol·licitar o acordar l’enviament d’expedients de control de concentracions que 
entrin en l’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, a la Comissió Europea, 
segons el que preveuen els articles 9 i 22 del Reglament (CE) núm. 139/2004 del Consell, 
de 20 de gener, sobre el control de les concentracions entre empreses.

4. Acordar l’aixecament de l’obligació de suspensió de l’execució d’una concentració 
econòmica, de conformitat amb l’article 9.6 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

5. Resoldre sobre el compliment de les resolucions i decisions en matèria de 
conductes prohibides i de concentracions.

6. Adoptar les comunicacions que preveu l’article 30.3 d’aquesta Llei, així com les 
declaracions d’inaplicabilitat que preveu l’article 6 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

7. Aprovar les circulars que preveu aquesta Llei.
8. Demanar la instrucció d’expedients.
9. Adoptar els informes a què es refereixen les lletres a), b) i c) de l’article 5.2 

d’aquesta Llei, els informes, estudis i treballs sobre sectors econòmics i en matèria de 
competència i els informes en matèria d’ajudes públiques.

10. Acordar la impugnació dels actes i disposicions a què es refereix l’article 5.4 
d’aquesta Llei.

11. Aprovar el seu Reglament de funcionament intern, en el qual se n’ha d’establir el 
funcionament administratiu i l’organització dels serveis.

12. Resoldre sobre les recusacions i correccions disciplinàries del president, 
vicepresident i consellers i apreciar la incapacitat i l’incompliment greu de les seves 
funcions.

13. Nomenar i acordar el cessament del personal directiu, a proposta del president 
del Consell.

14. Nomenar i acordar el cessament del secretari, a proposta del president del 
Consell.

15. Aprovar l’avantprojecte de pressupost i formular els comptes de l’organisme.
16. Aprovar la memòria anual de l’organisme, així com els plans anuals o plurianuals 

d’actuació en què es defineixin objectius i prioritats.

Article 21. Competències del Ple i les sales.

1. El Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
conèixer dels assumptes següents:

a) Els que, d’acord amb el que disposa l’article 14.1 d’aquesta Llei, siguin 
indelegables per al Consell, a excepció de la impugnació d’actes i disposicions a què es 
refereix l’article 5.4.

b) Aquells en què es manifesti una divergència de criteri entre la Sala de 
Competència i la de Supervisió Regulatòria.

c) Els assumptes que, per la seva especial incidència en el funcionament competitiu 
dels mercats o activitats sotmeses a supervisió, el Ple reclami per a si mateix, per majoria 
de sis vots i a proposta del president o de tres membres del Consell.

2. Les sales han de conèixer dels assumptes que no estiguin expressament atribuïts 
al Ple. Reglamentàriament s’han de determinar els supòsits en què, si el coneixement 
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d’un afer correspon a una de les sales, n’hagi d’informar l’altra amb caràcter preceptiu. En 
tot cas, s’ha d’emetre informe en els assumptes següents:

a) Per part de la Sala de Competència, en els procediments que, previstos en els 
articles 6 a 11 d’aquesta Llei, afectin el grau d’obertura, la transparència, el funcionament 
correcte i l’existència d’una competència efectiva en els mercats.

b) Per part de la Sala de Supervisió Regulatòria, en els procediments en matèria de 
defensa de la competència que preveu l’article 5 d’aquesta Llei que estiguin relacionats 
amb els sectors a què es refereixen els articles 6 a 11.

Article 22. Funcions i incompatibilitats dels membres del Consell.

1. Els membres del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
han d’exercir la seva funció amb dedicació exclusiva i tenen la consideració d’alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat.

2. Els membres del Consell no poden assumir individualment funcions executives o 
de direcció d’àrees concretes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que 
corresponguin al personal directiu de la Comissió.

3. Els membres del Consell estan sotmesos al règim d’incompatibilitat d’activitats 
que per als alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat estableixen la Llei 5/2006, de 
10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i les seves disposicions de desplegament.

4. Durant els dos anys posteriors al seu cessament, el president, el vicepresident i 
els consellers no poden exercir cap activitat professional privada relacionada amb els 
sectors regulats i l’activitat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

En virtut d’aquesta limitació, el president, el vicepresident i els consellers d’aquesta 
Comissió, en cessar en el càrrec per renúncia, expiració del termini del seu mandat o 
incapacitat permanent per a l’exercici de les seves funcions, tenen dret a percebre, a 
partir del mes següent a aquell en què es produeixi el cessament i durant un termini igual 
al que hagin exercit el seu càrrec, amb el límit màxim de dos anys, una compensació 
econòmica mensual igual a la dotzena part del vuitanta per cent del total de retribucions 
assignades al càrrec respectiu en el pressupost en vigor durant el termini indicat.

No escau la percepció d’aquesta compensació en cas que s’exerceixi, de manera 
remunerada, qualsevol lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat en els 
termes que preveu l’article 1 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Article 23. Causes de cessament en l’exercici del càrrec.

1. Els membres del Consell cessen en el càrrec:

a) Per renúncia acceptada pel Govern.
b) Per expiració del termini del seu mandat.
c) Per incompatibilitat sobrevinguda.
d) Perquè ha estat condemnat per delicte dolós.
e) Per incapacitat permanent.
f) Mitjançant separació acordada pel Govern per incompliment greu dels deures del 

seu càrrec o l’incompliment de les obligacions sobre incompatibilitats, conflictes d’interès i 
deure de reserva. La separació l’ha d’acordar el Govern, independentment del règim 
sancionador que si s’escau hi pugui correspondre, amb la instrucció prèvia d’un expedient 
per part del titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

2. Si durant el període de durada del mandat corresponent a un determinat conseller 
es produeix el seu cessament, el successor ha de ser nomenat pel temps que li queda al 
substituït per acabar el seu mandat. Si el cessament s’ha produït un cop transcorreguts 
quatre anys des del nomenament, no hi és aplicable el límit anterior, i el successor ha de 
ser nomenat pel període de sis anys previstos amb caràcter general.
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3. Continuen exercint el seu càrrec en funcions els membres del Consell en què 
concorrin les causes de cessament que estableixen les lletres a) i b) de l’apartat 1 fins 
que es publiqui en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el reial decret de cessament corresponent.

Article 24. Obligació d’informar i garanties per a l’actuació imparcial.

1. El president, el vicepresident, els consellers, directius i empleats, o els seus 
representants, que hagin prestat serveis professionals en entitats d’un mercat o sector en 
què la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència exerceix la seva supervisió, han 
de notificar al Consell qualsevol dret o facultat, sigui quina sigui la seva denominació, a la 
reserva o recuperació de les relacions professionals, a indemnitzacions o a qualssevol 
avantatges de contingut patrimonial. En el cas dels membres del Consell aquesta 
circumstància s’ha de fer pública.

2. En aplicació dels principis d’independència i objectivitat, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència ha de garantir que els seus empleats, en les seves 
actuacions i en els procediments en què intervinguin, disposin de regles objectives, 
predeterminades i que delimitin adequadament les responsabilitats que els incumbeixen.

Article 25. Òrgans de direcció.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència disposa de quatre direccions 
d’instrucció a les quals els correspon l’exercici de les funcions assenyalades en aquest 
article, a més de les que els pugui delegar el Consell, a excepció de les funcions de 
desplegament normatiu i de resolució i dictamen que aquest òrgan té atribuïdes de 
conformitat amb l’article 20 d’aquesta Llei:

a) La Direcció de Competència, a la qual correspon la instrucció dels expedients 
relatius a les funcions que preveu l’article 5 d’aquesta Llei.

b) La Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual, a la qual correspon la 
instrucció dels expedients relatius a les funcions que preveuen els articles 6, 9 i 12.1.a) i 
e) d’aquesta Llei.

c) La Direcció d’Energia, a la qual correspon la instrucció dels expedients relatius a 
les funcions que preveuen els articles 7 i 12.1.b) d’aquesta Llei.

d) La Direcció de Transports i del Sector Postal, a la qual correspon la instrucció 
dels expedients relatius a les funcions que preveuen els articles 8, 10, 11 i 12.1.c), d) i f) 
d’aquesta Llei.

2. Les direccions esmentades en l’apartat anterior han d’exercir les funcions 
d’instrucció independentment del Consell.

3. Els titulars de les direccions d’instrucció han d’exercir les funcions amb dedicació 
exclusiva i estan sotmesos al règim d’incompatibilitats d’activitats que per als alts càrrecs 
estableixen la Llei 5/2006, de 10 d’abril, i les seves disposicions de desplegament.

El seu règim de nomenament i cessament és l’establert per al personal directiu, 
segons el que disposa l’article 26.3 d’aquesta Llei.

Article 26. Estatut orgànic i Reglament de funcionament intern.

1. El Govern, mitjançant un reial decret, ha d’aprovar l’Estatut orgànic de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

2. L’Estatut orgànic ha de determinar la distribució d’assumptes en el Consell entre 
el Ple i les sales i les funcions i l’estructura interna de les direccions d’instrucció i altres 
àrees de responsabilitat, sigui quina sigui la seva denominació, al capdavant de les quals 
s’ha de designar el personal directiu.

3. Correspon al personal directiu la direcció l’organització, l’impuls i el compliment 
de les funcions encomanades a l’àrea al capdavant de la qual es trobi, d’acord amb les 
instruccions emanades del Consell i del president de la Comissió, sense perjudici de la 
deguda separació entre les funcions d’instrucció i resolució en procediments sancionadors.
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El personal directiu d’altres àrees de responsabilitat diferent de les direccions d’instrucció 
és nomenat i cessat pel Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència a proposta del seu president. La selecció s’ha de fer mitjançant una 
convocatòria pública i amb procediments basats en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
d’acord amb el que preveu l’article 13.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i d’acord amb el que estableix l’article 31.5 d’aquesta Llei.

4. El Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha 
d’aprovar el Reglament de funcionament intern de l’organisme, en què s’han de regular, 
respectant el que disposa l’Estatut orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, l’actuació dels seus òrgans, l’organització del personal, el règim de 
transparència i de reserva de la informació i, en particular, el funcionament del Consell, 
incloent-hi el règim de convocatòries i sessions del Ple i de les sales i el procediment intern 
per a l’elevació d’assumptes per a la seva consideració i la seva adopció. L’aprovació del 
Reglament requereix el vot favorable d’almenys sis dels membres del Consell.

CAPÍTOL IV

Règim d’actuació i potestats

Article 27. Facultats d’inspecció.

1. El personal funcionari de carrera de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, degudament autoritzat pel director corresponent, té la condició d’agent de 
l’autoritat i pot realitzar totes les inspeccions que calguin en les empreses i associacions 
d’empreses per a la deguda aplicació d’aquesta Llei.

2. El personal habilitat a aquest efecte té les facultats d’inspecció següents:

a) Accedir a qualsevol local, instal·lació, terreny i mitjà de transport de les empreses 
i associacions d’empreses i al domicili particular dels empresaris, administradors i altres 
membres del personal de les empreses. Així mateix poden controlar els elements afectes 
als serveis o activitats que els operadors o els qui realitzin les activitats a què es refereix 
aquesta Llei, de les xarxes que instal·lin o explotin i de tots els documents que estan 
obligats a posseir o conservar.

b) Verificar els llibres, registres i altres documents relatius a l’activitat de què es 
tracti, sigui quin sigui el seu suport material, inclosos els programes informàtics i els arxius 
magnètics, òptics o de qualsevol altra classe.

c) Fer o obtenir còpies o extractes, en qualsevol format, d’aquests llibres o 
documents.

d) Retenir per un termini màxim de deu dies els llibres o documents esmentats en la 
lletra b).

e) Precintar tots els locals, llibres o documents i altres béns de l’empresa durant el 
temps i en la mesura que sigui necessari per a la inspecció.

f) Sol·licitar a qualsevol representant o membre del personal de l’empresa o de 
l’associació d’empreses explicacions sobre fets o documents relacionats amb l’objecte i la 
finalitat de la inspecció i guardar constància de les seves respostes.

L’exercici de les facultats descrites en les lletres a) i e) requereix el consentiment 
exprés previ de l’afectat o, si no, la corresponent autorització judicial.

3. Les empreses i associacions d’empreses estan obligades a sotmetre’s a les 
inspeccions que hagi autoritzat l’òrgan competent.

4. Si l’empresa o associació d’empreses s’oposen a una inspecció o hi ha el risc 
d’aquesta oposició, l’òrgan competent de la Comissió ha de sol·licitar la corresponent 
autorització judicial, quan aquesta impliqui una restricció de drets fonamentals, al jutjat 
contenciós administratiu, que ha de resoldre en el termini màxim de 48 hores. Les 
autoritats públiques han de prestar la protecció i l’auxili necessaris al personal de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a l’exercici de les funcions 
d’inspecció.
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5. El personal funcionari de carrera encarregat de la inspecció ha d’estendre acta de 
les seves actuacions. Les actes esteses tenen naturalesa de documents públics i han de 
fer prova, llevat que s’acrediti el contrari, dels fets que en motivin la formalització.

6. Les dades i informacions obtingudes només les pot utilitzar la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència per a les finalitats que preveuen aquesta Llei i la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol.

Article 28. Requeriments d’informació, deure de secret i accés als registres estatals.

1. Qualsevol persona física o jurídica i els òrgans i organismes de qualsevol 
Administració pública queden subjectes al deure de col·laboració amb la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència en l’exercici de la protecció de la lliure 
competència i estan obligats a proporcionar, a requeriment d’aquesta i dins el termini, 
qualsevol classe de dades i informacions de què disposin i que puguin ser necessàries 
per a l’exercici de les funcions d’aquesta Comissió.

Els requeriments d’informació han d’estar motivats i ser proporcionats a la finalitat 
perseguida. En els requeriments que dicti a aquest efecte, s’hi ha d’exposar de manera 
detallada i concreta el contingut de la informació que s’hagi de sol·licitar, i s’hi ha 
d’especificar de manera justificada la funció per a l’exercici de la qual es necessita 
aquesta informació i l’ús que se’n pretén fer.

2. Les dades i informacions obtingudes per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència en l’exercici de les seves funcions, a excepció de les que preveuen les 
lletres c), d), e) i f) de l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta Llei, que tenen caràcter confidencial 
perquè es tracta de matèries protegides pel secret comercial, industrial o estadístic, 
només es poden cedir al Ministeri competent, a les comunitats autònomes, a la Comissió 
Europea i a les autoritats d’altres estats membres de la Unió Europea en l’àmbit de les 
seves competències, així com als tribunals en els processos judicials corresponents.

Qui tingui coneixement d’aquestes dades està obligat a guardar sigil respecte 
d’aquestes. Sense perjudici de les responsabilitats penals i civils que puguin correspondre, 
la violació del deure de sigil es considera una falta disciplinària molt greu.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té accés als registres 
previstos en la legislació estatal reguladora dels sectors inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei. Així mateix, l’Administració General de l’Estat té accés a les bases de 
dades que estiguin en poder de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

A aquests efectes, s’han de fer els desenvolupaments informàtics oportuns per tal de 
facilitar l’accés electrònic a què es refereix el paràgraf anterior, de manera que es puguin 
realitzar consultes sobre informació continguda en les bases de dades i registres en 
condicions que mantinguin la seguretat, confidencialitat i integritat de la informació.

Article 29. Potestat sancionadora.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’exercir la potestat 
d’inspecció i sanció d’acord amb el que preveuen el capítol II del títol IV de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol; el títol VI de la Llei 7/2010, de 31 de març; el títol VIII de la Llei 32/2003, de 
3 de novembre, general de telecomunicacions; el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre; el títol VI de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre; el títol VII de la Llei 43/2010, de 30 
de desembre, i el títol VII de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

2. Per a l’exercici de la potestat sancionadora, s’ha de garantir la deguda separació 
funcional entre la fase instructora, que correspon al personal de la direcció corresponent 
en virtut de la matèria, i la resolutòria, que correspon al Consell.

3. El procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora es regeix pel que 
estableixen aquesta Llei, les lleis esmentades a l’apartat 1, i, en el que no preveuen les 
normes anteriors, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la seva normativa de 
desplegament. En concret, el procediment sancionador en matèria de defensa de la 
competència es regeix per les disposicions específiques que preveu la Llei 15/2007, de 3 
de juliol.
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4. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu.

Article 30. Circulars, circulars informatives i comunicacions de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot dictar les disposicions de 
desplegament i execució de les lleis, reials decrets i ordres ministerials que s’aprovin en 
relació amb els sectors sotmesos a la seva supervisió quan l’habilitin expressament per a 
això. Aquestes disposicions han d’adoptar la forma de circulars de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència.

Les circulars tenen caràcter vinculant per als subjectes afectats pel seu àmbit 
d’aplicació, una vegada publicades en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

En el procediment d’elaboració de les circulars s’ha de donar audiència als titulars de 
drets i interessos legítims que resultin afectats per aquestes, directament o a través de les 
organitzacions i associacions reconegudes per la llei que els agrupin o els representin i 
les finalitats dels quals tinguin relació directa amb l’objecte de la circular, i en general s’ha 
de fomentar la participació dels ciutadans.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència pot efectuar requeriments d’informació periòdica i dirigits a la 
generalitat dels subjectes afectats. Aquests requeriments han d’adoptar la forma de 
circulars informatives.

Les circulars informatives han de ser motivades i proporcionades a la finalitat 
perseguida i respectar la garantia de confidencialitat de la informació aportada, de 
conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta Llei.

S’hi ha d’exposar de manera detallada i concreta el contingut de la informació que 
s’hagi de sol·licitar, i s’hi ha d’especificar de manera justificada la funció per a l’exercici de 
la qual es necessita aquesta informació i l’ús que se n’ha de fer.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot dictar comunicacions 
que aclareixin els principis que guien la seva actuació.

Article 31. Règim jurídic del personal.

1. El personal que presti serveis en la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha de ser funcionari o laboral, en els termes establerts en l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb el que es disposi reglamentàriament i de conformitat amb 
el que disposa l’apartat 4 d’aquest article.

2. El personal funcionari es regeix per les normes reguladores de la funció pública 
aplicables al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.

La provisió de llocs de treball del personal funcionari s’ha de dur a terme de conformitat 
amb els procediments de provisió establerts en la normativa sobre funció pública aplicable 
al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.

3. El personal laboral es regeix pel text refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, la normativa convencional aplicable i els 
preceptes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que expressament hi siguin aplicables.

La selecció del personal laboral s’ha de dur a terme, en execució de l’oferta d’ocupació 
pública de l’Administració General de l’Estat, mitjançant una convocatòria pública, d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com d’accés a l’ocupació pública de les 
persones amb discapacitat.

4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de disposar d’una llista 
de llocs de treball que ha d’aprovar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en 
què han de constar, en tot cas, els llocs que han d’ocupar en exclusiva funcionaris públics, 
perquè consisteixen en l’exercici de les funcions que impliquen la participació directa o 
indirecta en l’exercici de potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de 
l’Estat i de les administracions públiques.

5. Sense perjudici del que disposa l’article 25 d’aquesta Llei, en l’Estatut orgànic 
s’han de determinar els llocs de treball que per la seva especial responsabilitat, 
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competència tècnica o rellevància de les seves tasques tenen naturalesa directiva. El 
personal directiu ha de ser funcionari de carrera del subgrup A1 i, amb caràcter 
excepcional, es poden cobrir aquests llocs en règim laboral mitjançant contractes d’alta 
direcció, sempre que no tinguin atribuït l’exercici de potestats o funcions públiques 
incloses en l’àmbit de l’article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. La cobertura d’aquests 
llocs s’ha de fer en els termes que preveu l’article 26.3 d’aquesta Llei.

Als contractes d’alta direcció els és aplicable el que disposen la disposició addicional 
vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, i el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels 
màxims responsables i directius del sector públic empresarial.

6. La determinació i modificació de les condicions retributives, tant del personal 
directiu com de la resta del personal, requereix l’informe previ i favorable del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. Pel que fa al personal directiu, cal atenir-se al que 
disposen el Reial decret 451/2012, de 5 de març, i les altres normes, en especial les de 
pressupostos, que hi siguin aplicables.

Així mateix, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’efectuar amb la 
periodicitat adequada controls específics sobre l’evolució de les despeses de personal i 
de la gestió dels seus recursos humans, de conformitat amb els criteris que hagi establert 
a aquest efecte.

Article 32. Règim de contractació.

Els contractes que formalitzi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
s’han d’ajustar al que disposa la legislació sobre contractació del sector públic, i el seu 
òrgan de contractació és el president d’aquesta.

Article 33. Règim economicofinancer i patrimonial.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té patrimoni propi i 
independent del patrimoni de l’Administració General de l’Estat.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per al compliment dels seus 
fins, disposa dels béns i mitjans econòmics següents:

a) Les assignacions que s’estableixin anualment amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat.

b) Els béns i drets que constitueixin el seu patrimoni, així com els productes i rendes 
d’aquest.

c) Qualssevol altres que legalment se li puguin atribuir.

3. El control econòmic i financer de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposen la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del 
Tribunal de Comptes.

Article 34. Pressupost, règim de comptabilitat i control econòmic i financer.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’elaborar i aprovar 
anualment un avantprojecte de pressupost, els crèdits del qual tenen caràcter limitador, i 
l’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través del Ministeri 
d’Economia I Competitivitat per a la seva posterior tramitació d’acord amb el que preveu 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

2. El règim de variacions i de vinculació dels crèdits d’aquest pressupost és el que 
s’estableixi en l’Estatut orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

3. Correspon al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
aprovar les despeses i ordenar els pagaments i efectuar la rendició de comptes de 
l’organisme de conformitat amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
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4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de formular i retre els 
seus comptes d’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i les normes i els principis 
de comptabilitat que recullen el Pla general de comptabilitat pública i les seves normes de 
desplegament. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de disposar d’un 
sistema de comptabilitat analítica que proporcioni informació de costos sobre la seva 
activitat que sigui suficient per a una adopció de decisions correcta i eficient.

5. Sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la 
seva Llei orgànica, la gestió economicofinancera de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència està sotmesa al control de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer 
permanent l’ha de fer la Intervenció Delegada en la Comissió Nacional sota la dependència 
funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Article 35. Assistència jurídica.

L’assistència jurídica, consistent en l’assessorament, representació i defensa en judici 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, correspon al Servei Jurídic de 
l’Estat el centre directiu superior del qual és l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del 
Servei Jurídic, mitjançant la formalització de l’oportú conveni en els termes que preveu la 
Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’assistència jurídica de l’Estat i institucions públiques i 
la seva normativa de desplegament.

Article 36. Recursos contra els actes, les decisions i les resolucions de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

1. Els actes i decisions dels òrgans de la Comissió diferents del president i del 
Consell poden ser objecte de recurs administratiu de conformitat amb el que disposa la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

No obstant això, pel que fa als actes dictats en aplicació de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, únicament poden ser objecte de recurs aquells a què fa referència l’article 47 
d’aquesta Llei.

2. Els actes i resolucions del president i del Consell, en Ple i en sales, de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència dictats en l’exercici de les seves funcions 
públiques posen fi a la via administrativa i no són susceptibles de recurs de reposició, i 
únicament són susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

CAPÍTOL V

Transparència i responsabilitat

Article 37. Publicitat de les actuacions.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de fer públiques totes les 
disposicions, resolucions, acords i informes que es dictin en aplicació de les lleis que les 
regulen, una vegada notificats als interessats, després de resoldre si s’escau sobre els 
aspectes confidencials del seu contingut i amb la dissociació prèvia de les dades de 
caràcter personal a què es refereix l’article 3.a) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, excepte en el que fa referència al nom dels infractors. En particular, s’han de 
difondre:

a) L’organització i les funcions de la Comissió i dels seus òrgans, incloent-hi el 
curriculum vítae dels membres del Consell i del personal directiu.

b) La relació dels acords adoptats en les reunions del Consell.
c) Els informes en què es basen les decisions del Consell.
d) La memòria anual d’activitats que inclogui els comptes anuals, la situació 

organitzativa i la informació relativa al personal i les activitats realitzades per la Comissió, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Dimecres 5 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 27

amb els objectius perseguits i els resultats assolits, que s’ha d’enviar a la Comissió 
corresponent del Congrés dels Diputats i al titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

e) Els informes econòmics sectorials, de caràcter anual, en què s’han d’analitzar la 
situació competitiva del sector, l’actuació del sector públic i les perspectives d’evolució del 
sector, sense perjudici dels informes que puguin elaborar els departaments ministerials. 
L’informe s’ha d’enviar en tot cas a la Comissió corresponent del Congrés dels Diputats i 
als titulars del Ministeri competent en el sector de què es tracti i del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat i, si s’escau, al titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en 
la part relativa a les reclamacions dels usuaris finals.

f) Altres informes elaborats sobre l’estructura competitiva de mercats o sectors 
productius, sense perjudici de la seva remissió al titular del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat.

g) El pla d’actuació de la Comissió per a l’any següent, incloent-hi les línies bàsiques 
de la seva actuació durant aquest any, amb els objectius i les prioritats corresponents. 
Aquest pla d’actuacions també s’ha d’enviar a la Comissió corresponent del Congrés dels 
Diputats i al titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

h) Els informes elaborats sobre projectes normatius o actuacions del sector públic.
i) Les reunions dels membres de la Comissió amb empreses del sector, sempre que 

la seva publicitat no afecti el compliment de la finalitat que té encomanada la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

j) Les resolucions que posin fi als procediments.
k) Les resolucions que acordin la imposició de mesures cautelars.
l) La iniciació d’un expedient de control de concentracions.
m) La incoació d’expedients sancionadors.
n) La realització d’inspeccions d’acord amb la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

2. Les disposicions, resolucions, acords, informes i la memòria anual d’activitats i el 
pla d’actuació s’han de fer públics per mitjans electrònics.

3. Cada tres anys, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
presentar una avaluació dels seus plans d’actuació i els resultats obtinguts per poder 
valorar el seu impacte en el sector i el grau de compliment de les resolucions dictades. 
Aquestes avaluacions també s’han d’enviar a la Comissió corresponent del Congrés dels 
Diputats i al titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Article 38. Mesures per millorar l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat dels procediments de 
supervisió.

1. Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans pel capítol IV 
d’aquesta Llei en matèria de control econòmic i financer, la Comissió ha de disposar d’un 
òrgan de control intern la dependència funcional i capacitat d’informe del qual es regeix 
pels principis d’imparcialitat, objectivitat i evitar la producció de conflictes d’interessos.

2. La Comissió ha d’elaborar anualment una memòria sobre la seva funció 
supervisora, que ha d’incloure un informe de l’òrgan de control intern sobre l’adequació de 
les decisions adoptades per la Comissió a la normativa procedimental aplicable. Aquesta 
memòria l’ha d’aprovar el Consell i s’ha de remetre a les Corts Generals i al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

Article 39. Control parlamentari.

1. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
comparèixer amb periodicitat almenys anual davant la Comissió corresponent del Congrés 
dels Diputats per exposar les línies bàsiques de la seva actuació i els seus plans i prioritats 
per al futur. Juntament amb el president, hi poden comparèixer, a petició de la Cambra, un 
o diversos membres del Consell.

2. Les compareixences anuals estan basades en la memòria anual d’activitats i el 
pla d’actuació.
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3. Sense perjudici de la seva compareixença anual, el president ha de comparèixer 
davant la Comissió corresponent del Congrés o del Senat, a petició d’aquestes i en els 
termes establerts en els seus respectius reglaments.

4. Cada tres anys el president ha de comparèixer especialment per debatre 
l’avaluació del pla d’actuació i el resultat obtingut per la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència.

Disposició addicional primera. Constitució i exercici efectiu de les funcions de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. Immediatament després de l’aprovació de l’Estatut orgànic, el ministre d’Economia 
i Competitivitat ha de proposar al Govern el nomenament dels membres del Consell, els 
quals han de comparèixer davant el Congrés, que té un mes per vetar-los en els termes 
de l’article 15 d’aquesta Llei.

2. En el termini de 20 dies des de la publicació del reial decret de nomenament dels 
membres del Consell, s’ha de procedir a la constitució de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, a través de la constitució del Consell. Una vegada constituït, el 
Consell ha de procedir a nomenar el secretari.

3. Constituïda la Comissió, el Consell disposa del termini d’un mes per dur a terme 
les accions següents:

a) Nomenament del personal directiu, d’acord amb el que estableix l’article 26.3 
d’aquesta Llei.

b) Elaboració del Reglament de funcionament intern.
c) Integració dels mitjans personals i materials que corresponguin a la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència.

4. La posada en funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, que implica l’exercici efectiu per part dels seus òrgans de les funcions que 
tenen atribuïdes, s’inicia en la data que a aquest efecte es determini mitjançant una ordre 
del ministre d’Economia i Competitivitat i, en tot cas, en el termini de quatre mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquesta data s’ha d’haver produït la transferència del 
personal i dels mitjans pressupostaris suficients per a l’exercici de les funcions que recull 
aquesta Llei.

Disposició addicional segona. Extinció d’organismes.

1. La constitució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència implica 
l’extinció de la Comissió Nacional de la Competència, la Comissió Nacional d’Energia, la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, la Comissió Nacional del Sector Postal, el 
Comitè de Regulació Ferroviària, la Comissió Nacional del Joc, la Comissió de Regulació 
Econòmica Aeroportuària i el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals.

2. Sense perjudici del que estableix aquesta Llei, les referències que la legislació 
vigent conté a la Comissió Nacional de la Competència, la Comissió Nacional d’Energia, 
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, la Comissió Nacional del Sector Postal, 
el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, la Comissió de Regulació Econòmica 
Aeroportuària i el Comitè de Regulació Ferroviària s’entenen fetes a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència o al Ministeri corresponent segons la funció de què es 
tracti.

Les referències que la Llei 15/2007, de 3 de juliol, conté a la Direcció d’Investigació de 
la Comissió Nacional de Competència s’entenen realitzades a la Direcció de Competència 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Les mencions a l’autoritat estatal de supervisió que regula el títol VI de la Llei 21/2003, 
de 7 de juliol, que conté aquesta Llei o qualsevol altra disposició, s’han d’entendre 
realitzades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

3. Les referències contingudes en qualsevol norma de l’ordenament jurídic a la 
Comissió Nacional del Joc s’entenen realitzades a la Direcció General d’Ordenació del 
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Joc del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que la substitueix i que assumeix 
les seves competències, en els termes que preveu la disposició addicional desena.

4. Sense perjudici del que preveu l’apartat 6, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha d’assumir els mitjans materials, incloent-hi, en particular, sistemes i 
aplicacions informàtiques dels organismes extingits a què es refereix l’apartat 1, que 
siguin necessaris per a l’exercici de les seves funcions, i la resta correspon als ministeris 
que assumeixin les funcions atribuïdes en les disposicions addicionals setena, vuitena, 
novena, desena, onzena i dotzena.

5. Els ministeris d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i Competitivitat 
han de determinar els saldos de tresoreria i els actius financers dels organismes que 
s’extingeixen que s’hagin d’incorporar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

6. Els béns immobles i drets reals de titularitat dels organismes reguladors extingits 
que siguin innecessaris per a l’exercici de les funcions de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència s’han d’incorporar al patrimoni de l’Administració General de 
l’Estat.

Disposició addicional tercera. Règim especial d’incompatibilitat i indemnització del 
president, vicepresident i consellers dels organismes que s’extingeixen.

1. Durant els dos anys posteriors al seu cessament, el president, el vicepresident i 
els consellers dels organismes que s’extingeixen, no poden exercir cap activitat 
professional privada relacionada amb el sector regulat, tant en empreses del sector com 
per a empreses del sector, en el cas dels organismes reguladors. En el cas de la Comissió 
Nacional de la Competència, en cessar en el seu càrrec, i durant els dos anys posteriors, 
el president i els consellers no poden exercir cap activitat professional privada relacionada 
amb l’activitat de la Comissió.

2. En virtut d’aquesta limitació, el president, el vicepresident i els consellers dels 
organismes que s’extingeixen, en cessar en el seu càrrec, tenen dret a percebre, a partir 
del mes següent a aquell en què es produeixi el seu cessament i durant un termini igual a 
aquell en què hagin exercit el càrrec, amb el límit màxim de dos anys, una compensació 
econòmica mensual igual a la dotzena part del vuitanta per cent del total de retribucions 
assignades al càrrec respectiu en el pressupost en vigor durant el termini indicat.

No escau la percepció d’aquesta compensació en cas que s’exerceixi, de manera 
remunerada, qualsevol lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat en els 
termes que preveu l’article 1 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Disposició addicional quarta. Assignació de mitjans a l’Administració General de l’Estat.

1. En el termini previst en la disposició addicional primera d’aquesta Llei per a la 
posada en funcionament de la Comissió, el Govern ha d’aprovar les modificacions 
necessàries en els reials decrets de desplegament de l’estructura orgànica bàsica dels 
ministeris afectats.

2. L’entrada en vigor de les modificacions dels reials decrets d’estructura a què fa 
referència aquesta disposició no es produeix fins que els pressupostos dels ministeris no 
s’adeqüin a la nova distribució competencial, d’acord amb el que estableix la disposició 
transitòria quarta.

Disposició addicional cinquena. Atribució de competències a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

Les competències que les normes vigents atribueixen als organismes que s’extingeixin 
quan es constitueixi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i que aquesta 
Llei no hagi atribuït expressament als departaments ministerials competents de 
l’Administració General de l’Estat les ha d’exercir la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.
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Disposició addicional sisena. Integració del personal dels organismes públics que 
s’extingeixen en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. El personal funcionari que presta serveis en els organismes que s’han d’extingir 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona s’ha d’integrar en la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, o bé en l’Administració General de l’Estat.

La integració s’ha de dur a terme, en tots dos supòsits, d’acord amb els procediments 
de mobilitat que estableix la legislació de funció pública aplicable al personal funcionari de 
l’Administració General de l’Estat.

El personal funcionari que s’integri en la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ho ha de fer en la situació de servei actiu en el seu corresponent cos o 
escala, amb els mateixos drets i obligacions que tingui reconeguts fins a aquest 
moment.

La mateixa situació administrativa i les mateixes garanties tenen els funcionaris que 
passin a prestar serveis a l’Administració General de l’Estat com a conseqüència de les 
competències que aquesta assumeixi dels organismes extints.

2. El personal laboral dels organismes que ara s’extingeixen s’ha d’integrar en la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en els termes que preveu l’article 44 del 
text refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 
de març, d’acord amb els drets i les obligacions laborals que tingui fins a aquest moment.

Per a la integració d’aquest personal laboral, s’han d’atendre necessàriament les 
funcions efectives que estiguin exercint en l’organisme extingit.

Excepcionalment, el personal laboral es pot integrar en els departaments 
ministerials, en els mateixos termes que preveu el paràgraf anterior, quan com a 
conseqüència de les funcions que aquesta Llei atribueix als departaments ministerials 
se’n faci necessària la integració, sense que en cap cas es puguin produir increments 
retributius en relació amb la situació existent en els organismes de procedència. Quan 
quedin vacants els llocs de treball que s’integrin en l’estructura orgànica d’aquests 
departaments per mort, jubilació o qualsevol altra causa legal, i sempre que aquesta no 
impliqui el dret al reingrés en el servei actiu, s’han d’amortitzar i s’han de donar d’alta 
com a places de personal funcionari per tal de garantir la continuïtat en la prestació de 
les funcions esmentades, sempre que això sigui necessari de conformitat amb el que 
estableix l’article 9 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. La reassignació d’efectius, 
amortització i, si s’escau, creació de llocs de treball ha de tenir lloc en els termes i amb 
l’abast que determini l’òrgan competent.

Disposició addicional setena. Funcions que assumeix el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme en matèria audiovisual.

En matèria audiovisual d’àmbit estatal, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha 
d’exercir, addicionalment a les que ja té encomanades, les funcions següents:

a) Rebre les comunicacions d’inici d’activitat dels prestadors del servei de 
comunicació audiovisual.

b) Portar el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
c) Decidir sobre qualsevol qüestió o incident que afecti l’exercici dels títols 

habilitadors de serveis de comunicació audiovisual, com ara la durada, renovació, 
modificació, formalització de negocis jurídics o extinció.

d) Verificar les condicions dels articles 36 i 37 de la Llei 7/2010, de 31 de març, en 
matèria de limitació d’adquisició de participacions entre operadors del servei de 
comunicació audiovisual.

e) Certificar l’emissió en cadena per part dels prestadors del servei de comunicació 
audiovisual radiofònic que ho comuniquin, i instar-ne la inscripció, quan escaigui, en el 
Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
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Disposició addicional vuitena. Funcions que assumeix el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme en matèria d’energia.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha d’assumir les funcions següents:

1. En el sector elèctric:

a) Inspeccionar, dins el seu àmbit de competències, el compliment de les condicions 
tècniques de les instal·lacions; el compliment dels requisits establerts en les autoritzacions; 
la utilització correcta i efectiva del carbó autòcton en les centrals elèctriques amb dret al 
cobrament de la prima al consum de carbó autòcton; les condicions econòmiques i 
actuacions dels subjectes quant puguin afectar l’aplicació de les tarifes, preus i criteris de 
remuneració de les activitats energètiques; la disponibilitat efectiva de les instal·lacions 
de generació en el règim ordinari; la facturació correcta i condicions de venda de les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores a consumidors i clients qualificats; la 
continuïtat del subministrament d’energia elèctrica; la qualitat del servei, i la separació 
efectiva d’aquestes activitats quan s’exigeixi.

b) Acordar la iniciació dels expedients sancionadors i realitzar-ne la instrucció, quan 
siguin de la competència de l’Administració General de l’Estat perquè la seva incoació i 
instrucció no correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i informar, 
quan sigui requerida per a això, els expedients sancionadors iniciats per les diferents 
administracions públiques.

c) Informar, atendre i tramitar, en coordinació amb les administracions competents, a 
través de protocols d’actuació, les reclamacions plantejades pels consumidors d’energia 
elèctrica i tenir a la seva disposició tota la informació necessària relativa als seus drets, a 
la legislació en vigor i a les vies de solució de conflictes de què disposen en cas de litigis.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha d’informar, almenys semestralment, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de les actuacions realitzades, incloent-hi 
informació sobre el nombre de reclamacions informades, ateses i tramitades per tal de 
facilitar les tasques de supervisió del funcionament dels mercats detallistes per part 
d’aquest organisme.

d) Realitzar la liquidació dels costos de transport i distribució d’energia elèctrica, 
dels costos permanents del sistema i dels altres costos que s’estableixin per al conjunt del 
sistema quan la seva liquidació li sigui expressament encomanada i enviar a la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència tota la informació necessària per a l’elaboració de 
les metodologies de peatges.

e) Supervisar l’activitat de l’Oficina de Canvis de Subministrador.

2. En el sector d’hidrocarburs:

a) Inspeccionar dins el seu àmbit de competències el compliment de les condicions 
tècniques de les instal·lacions; el compliment dels requisits establerts en les autoritzacions; 
les condicions econòmiques i actuacions dels subjectes en la mesura que puguin afectar 
l’aplicació de les tarifes, preus i criteris de remuneració de les activitats d’hidrocarburs; la 
disponibilitat efectiva de les instal·lacions gasistes; la facturació correcta i les condicions 
de venda als consumidors de les empreses distribuïdores, en el que fa referència a 
l’accés a les xarxes, i comercialitzadores; la continuïtat del subministrament de gas 
natural; la qualitat del servei, i la separació efectiva d’aquestes activitats quan s’exigeixi.

b) Acordar, en l’àmbit d’aplicació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, la iniciació dels 
expedients sancionadors i realitzar-ne la instrucció, quan siguin de la competència de 
l’Administració General de l’Estat i informar, quan sigui requerida per a això, els expedients 
sancionadors iniciats per les diferents administracions públiques, sense perjudici de les 
competències atribuïdes a la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes 
Petrolífers en l’article 52.4 de la dita Llei ni de les competències exclusives d’altres òrgans 
de les administracions públiques.

c) Realitzar les liquidacions corresponents als ingressos obtinguts per peatges i 
cànons relatius a l’ús de les instal·lacions de la xarxa bàsica, transport secundari i 
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distribució a què fa referència l’article 96 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i comunicar-la 
als interessats.

d) Informar, atendre i tramitar, en coordinació amb les administracions competents, 
a través de protocols d’actuació, les reclamacions plantejades pels consumidors de gas 
natural, i tenir a la seva disposició tota la informació necessària relativa als seus drets, a 
la legislació en vigor i a les vies de solució de conflictes de què disposen en cas de litigis.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha d’informar, almenys semestralment, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de les actuacions realitzades, incloent-hi 
informació sobre el nombre de reclamacions informades, ateses i tramitades per tal de 
facilitar les tasques de supervisió del funcionament dels mercats detallistes per part 
d’aquest organisme.

e) Expedir els certificats i gestionar el mecanisme de certificació de consum i venda 
de biocarburants.

f) Supervisar l’activitat de l’Oficina de Canvis de Subministrador.
g) Les competències que la normativa vigent atribueix a la Comissió Nacional de 

l’Energia en matèria d’hidrocarburs líquids.

Disposició addicional novena. Presa de participacions en el sector energètic.

1. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha de conèixer de les operacions 
següents:

a) Presa de participacions en societats o per part de societats que duguin a terme 
activitats que tinguin la consideració de regulades, consisteixin en l’operació del mercat 
d’energia elèctrica o es tracti d’activitats en territoris insulars o extrapeninsulars de 
conformitat amb el que disposa la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

b) Presa de participacions en societats o per part de societats que duguin a terme 
activitats que tinguin la consideració de regulades, consisteixin en la gestió tècnica del 
sistema gasista de conformitat amb el que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs, o duguin a terme activitats en el sector d’hidrocarburs, com ara 
refinament de petroli, transport per oleoductes i emmagatzematge de productes 
petrolífers.

c) Presa de participacions en societats o per part de societats que siguin titulars dels 
actius necessaris per desenvolupar les activitats que recullen les lletres a) i b), o bé 
d’actius del sector de l’energia de caràcter estratègic inclosos en el Catàleg nacional 
d’infraestructures crítiques, d’acord amb el que disposa la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la 
qual s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques, i la seva 
normativa de desplegament.

En tot cas, es consideren actius estratègics les centrals tèrmiques nuclears i les 
centrals tèrmiques de carbó d’especial rellevància en el consum de carbó de producció 
nacional, així com les refineries de petroli, els oleoductes i els emmagatzematges de 
productes petrolífers.

d) Adquisició dels actius esmentats en la lletra c) anterior.

2. Les societats que realitzin activitats incloses en les lletres a) i b) de l’apartat 1 
anterior han de comunicar a la Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme les adquisicions realitzades, directament o mitjançant societats que 
controlin de conformitat amb els criteris que estableix l’article 42.1 del Codi de comerç, de 
participacions en altres societats mercantils o d’actius de qualsevol naturalesa que, tenint 
en compte el seu valor o altres circumstàncies, tinguin un impacte rellevant o una 
influència significativa en el desenvolupament de les activitats de la societat que comunica 
l’operació.

3. Igualment s’ha de comunicar a la Secretaria d’Estat d’Energia l’adquisició de 
participacions en un percentatge del seu capital social que concedeixi una influència 
significativa en la seva gestió, en les societats que, directament o mitjançant societats que 
controlin de conformitat amb els criteris que estableix l’article 42.1 del Codi de comerç, 
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realitzin activitats incloses en l’apartat 1 o siguin titulars dels actius assenyalats. De la 
mateixa manera s’ha de comunicar l’adquisició directa dels actius esmentats en la lletra d) 
de l’apartat 1.

A més, per determinar el percentatge de participació que necessita comunicació s’han 
de prendre en consideració els acords que la societat adquirent pugui tenir amb altres 
adquirents o socis per a l’exercici conjunt o coordinat de drets de vot en la societat 
afectada.

4. Quan l’adquisició assenyalada a l’apartat 3 la realitzin entitats d’estats que no 
siguin membres de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu, cal atenir-se al que 
disposa l’apartat 7 d’aquesta disposició.

5. Així mateix, són objecte de comunicació per part de l’adquirent les modificacions 
que considerades aïlladament o en conjunt puguin representar un canvi significatiu en la 
seva participació.

6. Les comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors s’han d’efectuar 
dins els 15 dies següents a la realització de la corresponent operació, i es pot indicar de 
forma justificada quina part de les dades o informació aportada es considera de 
transcendència comercial o industrial als efectes que en sigui declarada la confidencialitat.

7. Si el ministre d’Indústria, Energia i Turisme considera que hi ha una amenaça real 
i suficientment greu per a la garantia de subministrament d’electricitat, gas i hidrocarburs 
en l’àmbit de les activitats de l’adquirent, pot establir condicions relatives a l’exercici de 
l’activitat de les societats subjectes a les operacions comunicades d’acord amb els 
apartats 2 i 4 d’aquesta disposició, així com les obligacions específiques que es puguin 
imposar a l’adquirent per tal de garantir-ne el compliment.

Aquests riscos es refereixen als aspectes següents:

a) La seguretat i qualitat del subministrament enteses com la disponibilitat física 
ininterrompuda dels productes o serveis en el mercat a preus raonables en el curt o llarg 
termini per a tots els usuaris, independentment de la seva localització geogràfica.

b) La seguretat davant el risc d’una inversió o d’un manteniment insuficient en 
infraestructures que no permetin assegurar, de manera continuada, un conjunt mínim de 
serveis exigibles per a la garantia de subministrament. A aquests efectes, s’ha de tenir en 
compte el nivell d’endeutament per garantir les inversions, així com el compliment dels 
compromisos adquirits pel que fa al cas.

c) L’incompliment dels requisits de capacitat legal, tècnica, econòmica i financera de 
l’adquirent o de l’empresa adquirida, d’acord amb el que disposen la normativa específica 
d’aplicació i, en particular, la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear, en la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs, i les seves normes de desplegament.

A aquests efectes, s’han de prendre en consideració les participacions que l’adquirent 
tingui o pretengui adquirir en altres societats o actius objecte d’aquesta disposició.

Les condicions que s’imposin han de respectar en tot cas el principi de proporcionalitat 
i de protecció de l’interès general.

Correspon al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme supervisar el compliment de les 
condicions que siguin imposades, i les empreses afectades han d’atendre els requeriments 
d’informació que es puguin dictar a aquests efectes.

La resolució s’ha d’adoptar de manera motivada i s’ha de notificar en el termini màxim 
de 30 dies des de la comunicació, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència. Aquest informe no té caràcter vinculant i s’ha d’evacuar en el 
termini de 10 dies.

8. Quan l’adquisició de participacions afecti els gestors de xarxa de transport 
d’electricitat o de gas, incloent-hi els gestors de xarxa independent, cal atenir-se al que 
disposen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Dimecres 5 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 34

Disposició addicional desena. Funcions que assumeix la Direcció General d’Ordenació 
del Joc del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en matèria de joc.

La Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques ha d’assumir l’objecte, funcions i competències que la Llei 13/2011, de 27 de 
maig, de regulació del joc, atribueix a l’extinta Comissió Nacional del Joc.

Disposició addicional onzena. Funcions que assumeix el Ministeri de Foment en relació 
amb el sector postal.

En matèria postal, el Ministeri de Foment ha d’assumir les funcions següents:

1. Informar els usuaris sobre les operadores postals, les condicions d’accés, preu, 
nivell de qualitat i indemnitzacions i termini en què s’han de satisfer i, en tot cas, realitzar 
la publicació en el lloc web del Ministeri a què es refereix l’article 9.2 de la Llei 43/2010, de 
30 de desembre.

2. Conèixer de les controvèrsies entre els usuaris i els operadors dels serveis 
postals en l’àmbit del servei postal universal, sempre que no hagin estat sotmesos a les 
juntes arbitrals de consum.

3. Conèixer de les queixes i denúncies dels usuaris per incompliment de les 
obligacions per part de les operadores postals, en relació amb la prestació del servei 
postal universal, de conformitat amb el que estableixen el títol II de la Llei 43/2010, de 30 
de desembre, i la seva normativa de desplegament.

El Ministeri de Foment ha d’informar, almenys semestralment, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència de les actuacions realitzades, incloent-hi informació sobre 
el nombre de reclamacions informades, ateses i tramitades per tal de facilitar les tasques 
de supervisió del funcionament dels mercats detallistes per part d’aquest organisme.

4. Exercir la potestat d’inspecció i sanció en relació amb les funcions esmentades en 
els apartats anteriors.

5. Atorgar les autoritzacions singulars i rebre les declaracions responsables que 
habiliten per a l’activitat postal i gestionar el Registre general d’empreses prestadores de 
serveis postals, de conformitat amb el que estableixen el títol IV de la Llei 43/2010, de 30 
de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, així 
com la seva normativa de desplegament.

Disposició addicional dotzena. Funcions que assumeix el Ministeri de la Presidència en 
matèria audiovisual.

Correspon al Ministeri de la Presidència aprovar el catàleg d’esdeveniments d’interès 
general per a la societat a què es refereix l’article 20.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, 
amb la consulta prèvia als prestadors del servei de comunicació audiovisual i als 
organitzadors de les competicions esportives.

Disposició addicional tretzena. Enviament d’informes a l’Institut Nacional de Consum.

Sense perjudici de les funcions assumides pels ministeris d’Indústria, Energia i 
Turisme, en matèria d’energia, i de Foment, en relació amb el sector postal, que preveuen 
la lletra c) de l’apartat 1 i la lletra d) de l’apartat 2, de la disposició addicional vuitena, i 
l’apartat 1, de la disposició addicional onzena, els ministeris esmentats han de remetre a 
l’Institut Nacional del Consum, dins el primer trimestre de cada any natural, un informe 
referit a l’any anterior, en què s’inclogui informació comprensiva del nombre de 
reclamacions plantejades pels consumidors ateses, el seu objecte, resolucions 
estimatòries i desestimatòries adoptades, sancions, si s’escau, a què van donar lloc, així 
com qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant.
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Disposició addicional catorzena. Taxes, prestacions patrimonials i ingressos derivats de 
l’exercici de les funcions previstes en aquesta Llei.

1. Els ministeris i els organismes que exerceixin les funcions previstes en aquesta 
Llei, amb motiu de les quals es produeix l’exigència de taxes i prestacions patrimonials de 
caràcter públic que recullen els apartats I.1, I.3, I.4 i I.5 i l’apartat II.1 de l’annex, han de 
dur a terme la seva gestió i recaptació en període voluntari, sense perjudici del que 
estableix la disposició transitòria novena.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de dur a terme la gestió i 
recaptació en període voluntari de la taxa que preveu l’apartat I.2 i de la prestació 
patrimonial indicada en l’apartat II.2 de l’annex.

3. La recaptació pels drets a què es refereix aquesta disposició addicional, 
incloent-hi la que correspongui als organismes que s’extingeixen de conformitat amb 
aquesta Llei, s’ha d’ingressar en el Tresor Públic, excepte en relació amb el sistema de 
finançament de la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola i al fons de finançament del 
servei postal universal, que es regeixen per les seves respectives disposicions.

4. La recaptació en període executiu dels recursos de naturalesa pública a què es 
refereixen els apartats anteriors s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa el 
Reglament general de recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

5. Els recursos a què es refereixen els apartats anteriors es regeixen, en el que no 
s’oposi a aquesta Llei, per la normativa vigent a l’entrada en vigor d’aquesta.

Disposició addicional quinzena. Consells consultius.

1. Es crea el Consell Consultiu d’Energia, com a òrgan de participació i consulta del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en les matèries competència de la Secretaria 
d’Estat d’Energia.

El Consell Consultiu d’Energia està presidit pel secretari de l’Estat d’Energia, o 
persona en qui delegui, i té entre les seves funcions l’estudi, deliberació i proposta en 
matèria de política energètica i mines.

Així mateix, ha de conèixer sobre els assumptes que el Govern o el ministre 
d’Indústria, Energia i Turisme li sotmetin.

2. Igualment es poden crear consells consultius en els sectors de telecomunicacions, 
audiovisual, de transports i postal.

3. Reglamentàriament s’han de determinar les funcions, la composició, l’organització 
i les regles de funcionament dels consells consultius. La constitució i el funcionament dels 
consells no comporten cap increment de la despesa pública i s’han atendre amb els 
mitjans materials i de personal existents en els departaments respectius.

4. En tot cas, els consells consultius han d’informar en l’elaboració de disposicions 
de caràcter general i de circulars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 
Aquest informe equival a l’audiència als titulars de drets i interessos legítims.

Disposició addicional setzena. Exercici temporal de les funcions de supervisió en 
matèria de tarifes aeroportuàries.

1. Les funcions que estableixen l’article 10, lletres a) i b), del Reial decret llei 
11/2011, de 26 d’agost, pel qual es crea la Comissió de Regulació Econòmica 
Aeroportuària i es modifica el règim jurídic del personal laboral d’Aena, les passa a exercir 
el Comitè de Regulació Ferroviària des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, d’acord amb 
el que disposen els articles 11 a 13, tots dos inclosos, del dit Reial decret llei 11/2011, de 
26 d’agost, i el títol VI, capítol IV, de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Comitè de Regulació Ferroviària 
passa a denominar-se Comitè de Regulació Ferroviària i Aeroportuària.

3. En l’exercici de les funcions que preveu aquesta disposició el Comitè de Regulació 
Ferroviària i Aeroportuària ha d’actuar amb independència funcional plena, pel que fa a 
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l’organització, de les decisions financeres, de l’estructura legal i de la presa de decisions, 
del gestor aeroportuari i de les companyies aèries, i exercir les seves funcions de manera 
imparcial i transparent.

4. Mentre exerceixi les funcions que li atribueix l’apartat 1, s’entenen referides al 
Comitè de Regulació Ferroviària i Aeroportuària totes les mencions que contingui la 
normativa aplicable en relació amb l’autoritat estatal de supervisió regulada en el títol VI, 
capítol IV, de la Llei 21/2003, de 7 de juliol.

Així mateix, les mencions que contingui la normativa vigent al Comitè de Regulació 
Ferroviària s’han d’entendre realitzades al Comitè de Regulació Ferroviària i Aeroportuària.

5. L’exercici temporal d’aquestes funcions, més enllà del que preveu aquesta 
disposició, no altera el que preveuen els articles 82 a 84 de la Llei 39/2003, de 17 de 
novembre, del sector ferroviari.

6. Aquesta atribució temporal de funcions es prolonga així mateix una vegada 
constituïda la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i finalitza en el moment 
de la posada en funcionament d’aquesta Comissió.

Disposició addicional dissetena. Foment de la coregulació publicitària.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot signar acords de coregulació 
que coadjuvin el compliment dels objectius que estableix aquesta Llei, en particular, en 
relació amb el control del compliment de les obligacions, les prohibicions i els límits a 
l’exercici del dret a realitzar comunicacions comercials audiovisuals, amb els sistemes 
d’autoregulació publicitària que compleixin el que preveu l’article 37.4 de la Llei 3/1991, 
de 10 de gener, de competència deslleial. En l’acord s’han de determinar els efectes 
reconeguts a les actuacions del sistema d’autoregulació.

Disposició addicional divuitena. Altres seus.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot tenir altres seus, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta Llei.

La seva ubicació s’ha de fer mantenint l’actualment existent per a les 
telecomunicacions, en què s’ha de situar la Direcció de Telecomunicacions del Sector 
Audiovisual (Instrucció de Telecomunicació i Serveis Audiovisuals), per a l’aprofitament 
dels recursos i les infraestructures actuals.

Disposició transitòria primera. Primer mandat dels membres de la Comissió Nacional de 
Mercats i la Competència.

1. En la primera sessió del Consell s’han de determinar, preferentment de manera 
voluntària i supletòriament per sorteig, els tres consellers que han de cessar transcorregut 
el termini de dos anys des del seu nomenament i els tres que han de cessar transcorregut 
el termini de quatre anys.

2. No obstant el que disposa l’article 15 d’aquesta Llei, els membres del Consell 
afectats per la primera renovació parcial poden ser reelegits per un nou mandat de sis 
anys.

Disposició transitòria segona. Nomenament del primer president i vicepresident.

El que estableix la disposició transitòria primera d’aquesta Llei no afecta el 
nomenament del primer president i vicepresident de l’organisme que, d’acord amb 
l’article 15.2 de la Llei, tenen un mandat de sis anys no renovables.

Disposició transitòria tercera. Continuació de funcions pels organismes que 
s’extingeixen.

Des de la constitució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència fins a la 
seva posada en funcionament, els organismes supervisors han de continuar exercint les 
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funcions que fan actualment. Durant aquest període els membres del Consell continuen 
en el seu càrrec en funcions i els organismes tenen plena capacitat per exercir la seva 
activitat.

Disposició transitòria quarta. Exercici transitori de funcions per la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència.

En relació amb les funcions que, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, 
s’hagin de traspassar als ministeris, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
una vegada hagi entrat en funcionament, les ha d’exercir fins al moment en què els 
departaments ministerials disposin dels mitjans necessaris per exercir-les de manera 
efectiva.

Disposició transitòria cinquena. Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

1. Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei els han de 
continuar tramitant els òrgans de l’autoritat a què aquesta Llei atribueix les funcions 
anteriorment desenvolupades pels organismes extingits.

2. La constitució i posada en funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència es pot considerar una circumstància extraordinària que, de conformitat amb 
la legislació específica aplicable, permet l’ampliació del termini màxim per resoldre els 
procediments sotmesos a caducitat o afectats pel silenci administratiu.

Disposició transitòria sisena. Llocs de treball de personal funcionari ocupats per personal 
laboral.

Amb caràcter excepcional, el personal laboral fix dels organismes públics extints que 
ocupi llocs amb funcions que, d’acord amb el que estableix aquesta Llei, hagin de ser 
exercides per personal funcionari, pot continuar ocupant aquests llocs.

Així mateix, els llocs que es puguin crear, així com els que quedin vacants, han 
d’ajustar la seva naturalesa a les previsions del règim jurídic de personal de l’article 31 
d’aquesta Llei.

Disposició transitòria setena. Pressupostos aplicables fins a l’aprovació dels 
pressupostos de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Una vegada constituïda la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, mentre 
no disposi d’un pressupost propi, s’han de mantenir els pressupostos dels organismes 
que, de conformitat amb la disposició addicional segona, quedin extingits.

Disposició transitòria vuitena. Règim transitori comptable i de rendició de comptes 
anuals.

1. Les operacions executades durant l’exercici 2013 per la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència s’han de registrar en la comptabilitat i el pressupost de cadascun 
dels organismes extingits, segons l’àmbit a què corresponguin aquestes operacions.

2. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de formular 
i aprovar per cadascun dels organismes extingits un compte de l’exercici 2013, que ha 
d’incloure les operacions que ha realitzat cada organisme i les indicades en l’apartat 1 
anterior, i també ha de procedir a la seva rendició al Tribunal de Comptes en els termes 
que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

3. La formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2012 dels organismes 
extingits i la seva rendició al Tribunal de Comptes en els termes que estableix la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, corresponen als comptedants 
d’aquests organismes o al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, si aquesta ja s’ha constituït.
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Disposició transitòria novena. Gestió i liquidació de les taxes previstes en l’annex.

1. La gestió i liquidació de les taxes a què es refereix l’apartat I.1, en els epígrafs A) 
i B), de l’annex d’aquesta Llei, s’han d’ajustar, mentre no es procedeixi a la seva nova 
regulació, al que estableix l’Ordre FOM/3447/2010, de 29 de desembre, per la qual 
s’aproven els models d’impresos per al pagament de les taxes establertes i regulades en 
la Llei 23/2007, de 8 d’octubre, de creació de la Comissió Nacional del Sector Postal.

2. La gestió i liquidació de les taxes a què es refereix l’apartat I.4 de l’annex 
d’aquesta Llei s’ha d’ajustar, mentre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme no disposi 
dels mitjans necessaris per exercir les seves funcions de manera efectiva, al que estableix 
la disposició addicional dotzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

Disposició transitòria desena. Òrgans d’assessorament de la Comissió Nacional 
d’Energia.

Els òrgans d’assessorament de la Comissió Nacional d’Energia que preveu la 
disposició addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, han de continuar exercint 
les seves funcions fins que es constitueixi el Consell Consultiu d’Energia que preveu la 
disposició addicional quinzena d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria.

Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquesta Llei i de manera específica:

a) L’apartat 7 de la disposició addicional quarta de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) La disposició addicional onzena, llevat de l’apartat sisè, que continua vigent, i la 
disposició addicional dotzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

c) L’article 48 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, 
a excepció de l’apartat 4.

d) Els articles 82, 83 i 84 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.
e) Els articles 12, 17 i 40 i el títol III de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de 

la competència.
f) La Llei 23/2007, de 8 d’octubre, de creació de la Comissió Nacional del Sector Postal.
g) El títol V de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de comunicació audiovisual.
h) El capítol II del títol I i la disposició final quarta de la Llei 2/2011, de 4 de març, 

d’economia sostenible.
i) L’article 20, els apartats 15 i 16 de l’article 21, els articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32 i 33, l’apartat 2 de l’article 34, la disposició transitòria cinquena i el paràgraf primer 
de la disposició final segona de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

j) El Reial decret llei 11/2011, de 26 d’agost, pel qual es crea la Comissió de 
Regulació Econòmica Aeroportuària, se’n regula la composició i es modifica el règim 
jurídic del personal laboral d’AENA.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat.

L’apartat 1 de la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, es modifica en els 
termes següents:

«1. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Consell de Seguretat 
Nuclear, les Universitats no transferides, l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, el Consorci de la Zona Especial Canària, la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència, el Museu Nacional del Prado i el Museu Nacional Centre d’Art 
Reina Sofia es regeixen per la seva legislació específica i supletòriament per 
aquesta Llei.»
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Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

L’apartat 5 de la disposició addicional quarta de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es modifica en els termes 
següents:

«5. Els actes i les disposicions dictats per l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Consell Econòmic i 
Social, Institut Cervantes, Consell de Seguretat Nuclear, Consell d’Universitats i 
Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual, directament, davant la 
Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

L’apartat 4 de l’article 116 queda modificat de la manera següent:

«4. La Comissió Nacional d’Energia és competent per imposar sancions en 
els casos següents:

a) Infraccions molt greus previstes en l’article 109.1.h), i), q), r) i ac).
Així mateix, pot imposar sancions en el cas de les infraccions tipificades en els 

paràgrafs d), g) i j) de l’article 109.1, sempre que la infracció es produeixi per la 
negativa a complir decisions jurídicament vinculants, remetre informació o fer 
inspeccions i altres requeriments de la Comissió Nacional d’Energia en l’àmbit de 
les seves competències i en el cas d’infraccions tipificades en el paràgraf ab), quan 
afecti matèries de la seva competència.

b) Infraccions greus previstes en l’article 110.l, t), u) i w).
Així mateix, pot imposar sancions en el cas de les infraccions tipificades en els 

paràgrafs d) i f) de l’article 110, sempre que la infracció es produeixi per la negativa 
a complir decisions jurídicament vinculants, remetre informació o fer inspeccions i 
altres requeriments de la Comissió Nacional d’Energia en l’àmbit de les seves 
competències i en el cas d’infraccions tipificades en el paràgraf v), quan afecti 
matèries de la seva competència.

c) Infraccions lleus en relació amb incompliments de decisions jurídicament 
vinculants i requeriments de la Comissió Nacional d’Energia en l’àmbit de les seves 
competències.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria.

La Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, queda modificada de la manera 
següent:

U. S’hi afegeix una nova disposició addicional tretzena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tretzena. Règim jurídic del personal laboral d’Aena.

La negociació col·lectiva, la contractació i el règim jurídic del personal laboral 
de l’entitat pública empresarial Aena que no tingui la condició de controlador de 
trànsit aeri és el legalment establert per al personal d’Aena Aeropuertos, S.A.»

Dos. S’hi afegeix una nova disposició addicional catorzena, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional catorzena. Procediments en matèria de tarifes aeroportuàries.

1. En el cas d’inadmissió de la proposta quan aquesta s’hagi efectuat 
prescindint del procediment que estableix l’article 98 d’aquesta Llei, s’ha de 
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concedir al gestor aeroportuari un termini per reparar les deficiències detectades, 
transcorregut el qual sense que s’hagin reparat o si es mantenen les condicions 
d’inadmissió de la proposta, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha 
de remetre la proposta de modificació tarifària que consideri raonable, degudament 
justificada i en què constin les irregularitats identificades, a l’òrgan competent per a 
la seva incorporació a l’avantprojecte de llei que correspongui.

Altrament, la constatació d’irregularitats en el procediment de consulta i 
transparència que preveu l’article 98 d’aquesta Llei dóna lloc a l’emissió de 
recomanacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre les 
mesures que s’han d’adoptar en futures consultes, incloent-hi la necessitat 
d’ampliar-les a les companyies usuàries de l’aeroport no associades a les 
associacions o organitzacions representatives d’usuaris.

2. En l’exercici de la funció de supervisió que les propostes de modificació o 
actualització de les tarifes aeroportuàries presentades pel gestor aeroportuari 
s’ajusten al que preveuen els articles 91 i 101.1 d’aquesta Llei, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència ha de remetre a l’òrgan competent, per a la seva 
inclusió en l’avantprojecte de Llei que correspongui, les propostes del gestor 
aeroportuari que compleixin aquests criteris.

Altrament, la Comissió ha de comunicar al gestor aeroportuari la modificació 
tarifària revisada o, si s’escau, els criteris que hauria de seguir perquè la proposta 
garanteixi el compliment del que disposa el paràgraf anterior i el termini per 
presentar la nova proposta ajustada a aquests criteris. Un cop rebuda la 
comunicació del gestor aeroportuari o transcorregut el termini concedit a aquest 
efecte sense que s’hagi obtingut, la Comissió ha de remetre la modificació tarifària 
revisada que sigui procedent a l’òrgan competent per a la seva inclusió en 
l’avantprojecte de llei que correspongui. En la proposta de la Comissió s’ha de fer 
constar de manera clara i precisa la modificació tarifària proposada per aquesta 
Comissió, així com el punt de vista del gestor aeroportuari.

En l’establiment de la modificació tarifària revisada, la Comissió ha de procurar 
evitar fluctuacions excessives de les tarifes aeroportuàries, sempre que sigui 
compatible amb els principis que estableix l’article 91 i 101.1 d’aquesta Llei.»

Tres. S’hi afegeix una nova disposició addicional quinzena amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinzena. Consulta sobre tarifes aeroportuàries.

En els aeroports en què els usuaris d’aeronaus d’aviació general o esportiva, 
treballs aeris i d’aeronaus històriques tinguin una presència significativa s’ha de 
donar participació en el procediment de consulta a què es refereixen els articles 98 
i 102 a les associacions o organitzacions representatives d’aquests operadors.»

Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions.

La Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, queda modificada 
de la manera següent:

U. L’article 13 bis queda redactat en els termes següents:

«Article 13 bis. Separació funcional.

1. Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència arribi a la 
conclusió que les obligacions imposades, en virtut del que disposa l’article anterior, 
no han estat suficients per aconseguir una competència efectiva i que hi continua 
havent problemes de competència o fallades del mercat importants i persistents en 
relació amb mercats a l’engròs de productes d’accés, pot decidir la imposició, com 
a mesura excepcional, als operadors amb poder significatiu en el mercat integrats 
verticalment, de l’obligació de traspassar les activitats relacionades amb el 
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subministrament a l’engròs de productes d’accés a una unitat empresarial que actuï 
independentment.

Aquesta unitat empresarial ha de subministrar productes i serveis d’accés a 
totes les empreses, incloent-hi altres unitats empresarials de la societat matriu, en 
els mateixos terminis, termes i condicions, en particular pel que fa a nivells de preus 
i de servei, i mitjançant els mateixos sistemes i processos.

2. Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es proposi 
imposar una obligació de separació funcional, ha d’elaborar una proposta que 
inclogui:

a) proves que justifiquin les conclusions a què ha arribat,
b) proves que hi ha poques possibilitats, o cap, de competència basada en la 

infraestructura en un termini raonable,
c) una anàlisi de l’impacte previst sobre l’autoritat reguladora, sobre l’empresa, 

particularment pel que fa als treballadors de l’empresa separada i al sector de les 
comunicacions electròniques en el seu conjunt, sobre els incentius per invertir en el 
sector en el seu conjunt, en especial en relació amb la necessitat de garantir la 
cohesió social i territorial, així com sobre altres parts interessades, incloent-hi en 
particular l’impacte previst sobre la competència en infraestructures i qualsevol 
efecte negatiu potencial sobre els consumidors, i

d) una anàlisi de les raons que justifiquin que aquesta obligació és el mitjà 
més adequat per aplicar solucions als problemes de competència o fallades del 
mercat que s’hi hagin identificat.

3. El projecte de mesura ha d’incloure els elements següents:

a) la naturalesa i el grau necessaris de la separació, especificant-hi en 
particular l’estatut jurídic de l’entitat empresarial separada;

b) una indicació dels actius de l’entitat empresarial separada i dels productes 
o serveis que ha de subministrar aquesta entitat;

c) els mecanismes de governança per garantir la independència del personal 
empleat per l’entitat empresarial separada i l’estructura d’incentius corresponents;

d) les normes per garantir el compliment de les obligacions;
e) les normes per garantir la transparència dels procediments operatius, en 

particular amb vista a altres parts interessades, i
f) un programa de seguiment per garantir el compliment, incloent-hi la 

publicació d’un informe anual.

4. La proposta d’imposició de l’obligació de separació funcional, una vegada 
que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d’Economia I 
Competitivitat, com a autoritats nacionals de reglamentació identificades en 
l’apartat 1 de l’article 46, hagin emès un informe sobre aquesta, s’ha de presentar a 
la Comissió Europea.

5. Després de la decisió de la Comissió Europea, la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència ha de dur a terme, de conformitat amb el procediment 
que preveu l’article 10, una anàlisi coordinada dels diferents mercats relacionats 
amb la xarxa d’accés. Sobre la base de la seva avaluació, amb l’informe previ del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha d’imposar, mantenir, modificar o suprimir les obligacions 
corresponents.

6. En cas que una empresa designada com a posseïdora de poder significatiu 
en un o diversos mercats pertinents es proposi transferir els seus actius de xarxa 
d’accés local, o una part substancial d’aquests, a una persona jurídica separada de 
diferent propietat, o establir una entitat empresarial separada per subministrar a 
tots els proveïdors detallistes, incloent-hi les seves pròpies divisions detallistes, 
productes d’accés completament equivalents, n’ha d’informar amb anterioritat el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el Ministeri d’Economia i Competitivitat i la 
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Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Les empreses també han 
d’informar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de qualsevol 
canvi d’aquest propòsit, així com del resultat final del procés de separació.

En aquest cas, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’avaluar 
l’efecte de la transacció prevista sobre les obligacions reglamentàries imposades a 
aquesta entitat, i, de conformitat amb el procediment que preveu l’article 10, portar 
a terme una anàlisi coordinada dels diferents mercats relacionats amb la xarxa 
d’accés. Sobre la base de la seva avaluació, amb l’informe previ del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
ha d’imposar, mantenir, modificar o suprimir les obligacions corresponents.

7. Les empreses a les quals s’hagi imposat o que hagin decidit la separació 
funcional poden estar subjectes a qualsevol de les obligacions enumerades en 
l’article 13 en qualsevol mercat de referència en què hagin estat designades com a 
posseïdores de poder significatiu en el mercat.»

Dos. L’apartat 1 de l’annex 1 queda redactat en els termes següents:

«1. Taxa general d’operadors.

1. Sense perjudici de la contribució econòmica que es pugui imposar als 
operadors per al finançament del servei universal, d’acord amb el que estableixen 
l’article 25 i el títol III, tot operador està obligat a satisfer una taxa anual que no pot 
excedir l’1,5 per mil dels seus ingressos bruts d’explotació i que està destinada a 
sufragar les despeses que es generin, incloent-hi les de gestió, control i execució, 
per l’aplicació del règim jurídic que estableix aquesta Llei, per part de les autoritats 
nacionals de reglamentació a què es refereix l’article 68.

Als efectes del que assenyala el paràgraf anterior, s’entén per ingressos bruts 
el conjunt d’ingressos que obtinguin els operadors derivats de l’explotació de les 
xarxes i la prestació dels serveis de comunicacions electròniques inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei. A aquests efectes, no es consideren ingressos 
bruts els corresponents a serveis prestats per un operador l’import dels quals 
recapti dels usuaris per tal de remunerar els serveis d’operadors que explotin 
xarxes o prestin serveis de comunicacions electròniques.

2. La taxa es merita el 31 de desembre de cada any. No obstant això, si per 
una causa imputable a l’operador, aquest perd l’habilitació per actuar com a tal en 
una data anterior al 31 de desembre, la taxa es merita en la data en què es 
produeixi aquesta circumstància.

3. L’import d’aquesta taxa anual no pot excedir les despeses que es generin, 
incloent-hi les de gestió, control i execució, per l’aplicació del règim jurídic que 
estableix aquesta Llei, anteriorment esmentades.

A aquest efecte, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha de fer pública 
abans del 30 d’abril de cada any una memòria que contingui les despeses en què 
han incorregut en l’exercici anterior les autoritats nacionals de reglamentació a què 
es refereix l’article 68 per l’aplicació del règim jurídic que estableix aquesta Llei.

La memòria ha de tenir en compte, de manera separada, les despeses en què 
hagi incorregut la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per l’aplicació 
del règim jurídic establert en aquesta Llei, que han de servir de base per fixar 
l’assignació anual de la Comissió amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat i 
garantir la suficiència de recursos financers de la Comissió per a l’aplicació 
d’aquesta Llei.

L’import de la taxa resulta d’aplicar a l’import de les despeses en què han 
incorregut en l’exercici anterior les autoritats nacionals de reglamentació a què es 
refereix l’article 68, per l’aplicació del règim jurídic establert en aquesta Llei i que 
figura en la memòria esmentada, el percentatge que individualment representen els 
ingressos bruts d’explotació de cadascun dels operadors de telecomunicacions en 
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l’exercici anterior sobre el total dels ingressos bruts d’explotació obtinguts en aquest 
mateix exercici pels operadors de telecomunicacions.

Reglamentàriament s’ha de determinar el sistema de gestió per a la liquidació 
d’aquesta taxa i els terminis i requisits que els operadors de telecomunicacions han 
de complir per comunicar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme l’import dels 
seus ingressos bruts d’explotació per tal que aquest calculi l’import de la taxa que 
correspon satisfer a cadascun dels operadors de telecomunicacions.»

Tres. L’apartat 5 de l’annex I queda redactat en els termes següents:

«5. Gestió i recaptació en període voluntari de les taxes.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha de gestionar i recaptar en període 
voluntari les taxes d’aquest annex.»

Disposició final sisena. Modificació de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector 
ferroviari.

La Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, queda modificada de la 
manera següent:

U. L’article 95 queda redactat en els termes següents:

«Article 95. Competència per a la imposició de sancions.

La imposició de les sancions per infraccions lleus correspon als delegats del 
Govern en les comunitats autònomes i per infraccions greus, al secretari de l’Estat 
d’Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment. Les sancions per 
infraccions molt greus les imposa el ministre de Foment.

Correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la imposició 
de les sancions per l’incompliment de les seves resolucions tipificades com a 
infracció en els articles 88.b) i 89.a).»

Dos. S’afegeix un nou apartat 12 a l’article 96 amb la redacció següent:

«12. Les actuacions que regula aquest article les ha de dur a terme la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència quan es tracti de procediments 
incoats com a conseqüència de les infraccions a què es refereix el paràgraf segon 
de l’article 95.»

Disposició final setena. Modificació de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 70 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa 
de la competència, amb la redacció següent:

«3. La recaptació de les multes correspon a l’Administració General de l’Estat 
en període voluntari i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en període 
executiu, de conformitat amb el que estableix el Reglament general de recaptació 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.»

Disposició final vuitena. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

U. Se suprimeix l’apartat 7 de l’article 13 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Dimecres 5 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 44

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric, que queda redactat de la manera següent:

«3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, dins el seu àmbit 
d’actuació i de les funcions que té encomanades, pot imposar sancions efectives, 
proporcionades i dissuasives a les empreses elèctriques per les infraccions 
administratives tipificades com a molt greus en els números 1, 2, 5, 6 i 7 de l’article 
60.a) d’aquesta Llei, així com per les tipificades en els números 8, 9 i 10 del dit 
article 60.a), en relació amb els incompliments de resolucions jurídicament 
vinculants o requeriments de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
en l’àmbit de les seves competències.

Així mateix, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té competència 
per sancionar la comissió de les infraccions greus a què fa referència el paràgraf 
anterior quan, per les circumstàncies concurrents, no es puguin qualificar de molt 
greus i, en particular, en el cas de les tipificades en els números 4, 5 i 22 de l’article 
61.a) d’aquesta Llei, en relació amb els incompliments de resolucions jurídicament 
vinculants o requeriments de l’esmentada Comissió en l’àmbit de les seves 
competències.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té competència per 
sancionar les infraccions lleus tipificades en l’article 62 d’aquesta Llei, en relació 
amb els incompliments de resolucions jurídicament vinculants o requeriments de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en l’àmbit de les seves 
competències.

En tot cas la quantia de la sanció no pot superar el 10% de l’import net anual 
del volum de negoci del gestor de la xarxa de transport a aquest gestor, o el 10% 
de l’import net anual del volum de negoci consolidat de la societat matriu del grup 
verticalment integrat a aquesta empresa integrada verticalment, segons els casos.»

Disposició final novena. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que disposen:

a) L’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva 
per dictar les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

b) L’article 149.1.20a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria d’aeroports d’interès general.

c) L’article 149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de ferrocarrils que transcorrin pel territori de més d’una comunitat 
autònoma; règim general de comunicacions; correus i telecomunicacions.

d) L’article 149.1.25a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per dictar les bases del règim miner i energètic.

e) L’article 149.1.27a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per dictar legislació bàsica del règim de premsa, ràdio i televisió.

Disposició final desena. Habilitació normativa.

1. El Govern pot dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al 
desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei.

2. En el termini màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el 
Consell de Ministres ha d’aprovar mitjançant un reial decret, l’Estatut orgànic a què fa 
referència l’article 26 d’aquesta Llei, en què s’han d’establir totes les qüestions relatives al 
funcionament i règim d’actuació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
que siguin necessàries de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei i, en particular, 
les següents:

a) L’estructura orgànica de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
b) La distribució de competències entre els diferents òrgans.
c) El règim del personal.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Dimecres 5 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 45

Disposició final onzena. Entrada en vigor.

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

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 4 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Taxes i prestacions patrimonials de caràcter públic relacionades amb les activitats 
i els serveis que regula aquesta Llei

I. Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats

1. Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats en relació amb el sector postal

A) Taxa per inscripció en el Registre general d’empreses prestadores de serveis 
postals.

1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció i renovació de la inscripció en el 
Registre general d’empreses prestadores de serveis postals.

2. Meritació.

La taxa es merita amb la seva inscripció i renovació anual.

3. Subjectes passius.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que prestin serveis postals i 
figurin inscrites en el Registre general d’empreses prestadores de serveis postals.

Les empreses que prestin simultàniament serveis postals inclosos en l’àmbit del 
servei postal universal i serveis no inclosos en aquest àmbit han d’estar inscrites en el 
Registre general d’empreses prestadores de serveis postals en les seccions corresponents 
a aquests serveis. Cada acte d’inscripció i de renovació dóna lloc a l’abonament de la 
taxa pertinent.

4. Quanties.

La quota que s’ha d’ingressar és de 400 euros, que s’han d’abonar en el moment en 
què es realitzi la inscripció en el Registre o la renovació d’aquesta.

5. Gestió.

La liquidació de la taxa per part del Ministeri de Foment s’ha d’ajustar al que disposi 
l’ordre ministerial dictada a aquest efecte.

B) Taxa per l’expedició de certificacions registrals.

1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de certificacions registrals emeses 
pel Registre general d’empreses prestadores de serveis postals.

No és aplicable la taxa en el cas de certificacions emeses amb motiu de la inscripció 
inicial o renovació d’aquesta en aquest Registre.

2. Meritació.

La taxa es merita amb la sol·licitud de la certificació registral.

3. Subjectes passius.

Són subjectes passius les persones que sol·licitin la certificació.

4. Quanties.

La quota que s’ha d’ingressar és de 100 euros, que s’ha d’abonar de manera 
simultània a la presentació de la sol·licitud.
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5. Gestió.

La liquidació de la taxa per part del Ministeri de Foment s’ha d’ajustar al que disposi 
l’ordre ministerial dictada a aquest efecte.

C) Taxes per la concessió d’autoritzacions administratives singulars.

La liquidació de la taxa per part del Ministeri de Foment s’ha de continuar exigint en 
els termes que estableix l’article 32 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei 
postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.

2. Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats en relació amb les operacions 
de concentració

Taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració.

1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per part de la Comissió Nacional 
dels Mercats i de la Competència, de l’anàlisi de les concentracions subjectes a control 
d’acord amb l’article 8 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa la competència.

2. Meritació.

La taxa es merita amb la presentació de la notificació que preveu l’article 9 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol.

Si es presenta l’autoliquidació sense ingrés, s’ha de procedir a la seva exacció per la 
via de constrenyiment, sense perjudici que la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència instrueixi l’expedient corresponent.

3. Subjectes passius.

Són subjectes passius les persones que resultin obligades a notificar d’acord amb 
l’article 9 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

4. Quanties.

1r. Una quota fixa de 1.500 euros per a les concentracions que requereixin la seva 
tramitació a través del formulari abreujat de notificació que preveu l’article 56 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol. No obstant això, si la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència decideix, de conformitat amb el que estableix l’article esmentat, que les 
parts han de presentar el formulari ordinari, aquestes han de realitzar la liquidació 
complementària corresponent.

2n. En el supòsit d’anàlisi d’operacions de concentració econòmiques subjectes a 
control d’acord amb l’article 8 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, la quota de la taxa és:

a) De 5.502,15 euros quan el volum de negocis globals a Espanya del conjunt dels 
partícips en l’operació de concentració sigui igual o inferior a 240.000.000 d’euros.

b) D’11.004,31 euros quan el volum de negocis globals a Espanya de les empreses 
partícips sigui superior a 240.000.000 d’euros i igual o inferior a 480.000.000 d’euros.

c) De 22.008,62 euros quan el volum de negocis globals a Espanya de les empreses 
partícips sigui superior a 480.000.000 d’euros i igual o inferior a 3.000.000.000 d’euros.

d) D’una quantitat fixa de 43.944 euros quan el volum de negocis a Espanya del 
conjunt dels partícips sigui superior a 3.000.000.000 d’euros, més 11.004,31 euros 
addicionals per cada 3.000.000.000 d’euros en que el volum de negocis esmentat superi 
la quantitat anterior, fins a un límit màxim de 109.806 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 134  Dimecres 5 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 48

5. Devolució.

De conformitat amb el que preveu l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes 
i preus públics, la devolució de taxes exigides només és procedent quan el fet imposable 
no s’hagi realitzat per causes no imputables al subjecte passiu.

6. Gestió.

La liquidació de la taxa per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
s’ha d’ajustar al que disposi l’ordre ministerial dictada a aquest efecte.

3. Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats en relació amb el sector de les 
telecomunicacions

Correspon al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme la liquidació de les taxes 
següents:

A) Taxa general d’operadors, regulada en l’apartat 1 de l’annex I de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

B) Taxes per numeració telefònica, regulades en l’apartat 2 de l’annex I de la Llei 
32/2003, de 3 de novembre.

C) Taxa per reserva del domini públic radioelèctric, regulada en l’apartat 3 de l’annex 
I de la Llei 32/2003, de 3 de novembre.

D) Taxes de telecomunicacions, regulades en l’apartat 4 de l’annex I de la Llei 
32/2003, de 3 de novembre.

4. Taxes previstes per a l’exercici de les funcions del sector energètic

1. Per als efectes que preveu aquesta Llei, s’estableixen les taxes següents:

Primer. Taxa aplicable a la prestació de serveis i realització d’activitats en relació 
amb el sector d’hidrocarburs líquids.

a) Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i 
realització d’activitats per part del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en relació amb el 
sector dels hidrocarburs líquids, de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

b) Base imposable. La base imposable de la taxa és constituïda per les vendes 
anuals de gasolines, gasoils, querosens, fueloils i gasos liquats del petroli a granel i 
envasat expressades en tones mètriques (Tm), el lliurament de les quals s’hagi realitzat 
en territori nacional. A aquests efectes, no tenen la consideració de vendes les realitzades 
entre operadors, ni les vendes realitzades pels operadors a què es refereix l’article 45 de 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, a distribuïdors de gasos liquats del petroli per canalització 
a consumidors finals.

Les vendes a què es refereix el paràgraf anterior s’han de calcular anualment, amb 
base en les realitzades l’any natural anterior i s’han d’aplicar a partir de l’1 de gener. 
Mitjançant una resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme s’han de determinar les vendes anuals que corresponen a 
cada operador i que han de servir de base per calcular la quota tributària que s’ha 
d’ingressar en el Tresor Públic. Mentre no es dicti la resolució a què es refereix el paràgraf 
anterior, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha d’efectuar la liquidació que preveu la 
lletra f) d’aquest apartat, de conformitat amb les vendes anuals establertes per a l’exercici 
immediatament anterior. Una vegada dictada la resolució per part de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, aquest ha 
d’efectuar les regularitzacions que, si s’escau, siguin procedents d’acord amb la 
determinació de vendes que aquesta hagi establert.

c) Meritació de la taxa. La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.
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d) Subjectes passius. Els subjectes passius de la taxa són els operadors a l’engròs 
a què es refereixen els articles 42 i 45 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

e) Tipus de gravamen i quota. El tipus pel qual s’ha de multiplicar la base imposable 
per determinar la quota tributària que s’ha d’ingressar en el Tresor Públic és de 0,140817 
euros/Tm.

f) Normes de gestió. La taxa és objecte de liquidació mensual per part del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, i l’import de cada liquidació practicada puja a la dotzena 
part de la quota tributària que defineix la lletra e) anterior.

L’ingrés de la taxa liquidada i notificada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
l’han de fer els subjectes passius que defineix la lletra d) anterior en els terminis fixats en 
el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

Segon. Taxa aplicable a la prestació de serveis i realització d’activitats en relació 
amb el sector d’hidrocarburs gasosos.

a) Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i 
realització d’activitats per part del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència en el sector dels hidrocarburs gasosos, de 
conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs.

b) Base imposable. La base imposable de la taxa és constituïda per la facturació 
total derivada de l’aplicació de peatges i cànons a què es refereix l’article 92 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre.

c) Meritació. La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.
d) Subjectes passius. Els subjectes passius de la taxa són les empreses que realitzin 

les activitats de regasificació, emmagatzematge en tancs de GNL, emmagatzematge 
bàsic, transport i distribució, en els termes que preveu la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

e) Tipus de gravamen i quota. El tipus pel qual s’ha d multiplicar la base imposable 
per determinar la quota tributària que s’ha d’ingressar en el Tresor Públic és de 0,140 per 
cent.

f) Normes de gestió. La taxa és objecte d’autoliquidació mensual per part dels 
subjectes passius que defineix la lletra d) anterior. El subjecte passiu ha d’emplenar el 
corresponent imprès de declaració liquidació, segons els models que aprovi el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme mitjançant una resolució.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, abans del dia 25 de cada mes, els 
subjectes passius han de presentar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme la declaració 
liquidació sobre la facturació total corresponent al mes anterior, amb desglossament de 
períodes i factures.

El termini per a l’ingrés de les taxes corresponents a la facturació de cada mes és, 
com a màxim, el dia 10, o el dia hàbil següent, del mes següent al següent d’aquell a què 
es refereixi el període de facturació liquidat.

g) Integració de la taxa en l’estructura de peatges i cànons que preveu la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre. La taxa per prestació de serveis i realització d’activitats en el 
sector d’hidrocarburs gasosos té la consideració de cost permanent del sistema gasista, i 
s’integra amb caràcter general en l’estructura, peatges i cànons que estableixen la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, i les seves disposicions de desplegament.

Tercer. Taxa aplicable a la prestació de serveis i realització d’activitats en relació 
amb el sector elèctric.

a) Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i 
realització d’activitats per part del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència en relació amb el sector elèctric, de conformitat 
amb el que estableixen aquesta Llei i la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

b) Exempcions i bonificacions. En matèria d’exempcions i bonificacions, cal atenir-se 
al que estableix la disposició addicional única del Reial decret 2017/1997, de 26 de 
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desembre, pel qual s’organitza i regula el procediment de liquidació dels costos de 
transport, distribució i comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels 
costos de diversificació i seguretat de proveïment, per la qual es determina el règim 
d’exempcions i coeficients reductors aplicable a les quotes a què es refereix l’article 5 del 
Reial decret esmentat.

Així mateix, hi és aplicable el que disposa la disposició transitòria sisena del dit Reial 
decret 2017/1997, de 26 de desembre.

c) Base imposable. La base imposable de la taxa és constituïda per la facturació 
total derivada de l’aplicació dels peatges d’accés a què es refereix l’article 17 de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre.

d) Meritació de la taxa. La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.
e) Subjectes passius. Els subjectes passius de la taxa són les empreses que duen a 

terme les activitats de transport i distribució, en els termes que preveu la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre.

f) Tipus de gravamen i quota. El tipus pel qual s’ha de multiplicar la base imposable 
per determinar la quota tributària que s’ha d’ingressar en el Tresor Públic és del 0,150 per 
cent, per als peatges a què es refereix l’article 17 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre.

g) Normes de gestió. La taxa és objecte d’autoliquidació mensual per part dels 
subjectes passius que defineix la lletra e) anterior. El subjecte passiu ha d’emplenar el 
corresponent imprès de declaració liquidació, segons els models que aprovi el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme mitjançant una resolució.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, abans del dia 25 de cada mes, els 
subjectes passius han de presentar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme la declaració 
liquidació sobre la facturació total corresponent al mes anterior, amb desglossament de 
períodes i factures.

L’ingrés de les taxes corresponents a la facturació del penúltim mes anterior s’ha de 
fer abans del dia 10 de cada mes o, si s’escau, del dia hàbil immediatament posterior.

h) Integració de la taxa en l’estructura de peatges que preveu la Llei 54/1997, de 27 
de novembre. La taxa per prestació de serveis i realització d’activitats en el sector elèctric 
té la consideració de cost permanent del sistema, en els termes que preveu l’article 16.5 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i s’integra amb caràcter general en l’estructura de 
peatges que estableixen la dita Llei i les seves disposicions de desplegament.

2. La gestió i recaptació en període voluntari de les taxes que defineix aquesta 
disposició correspon al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en els termes que 
preveuen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la resta de normativa 
aplicable.

La competència per acordar l’ajornament i fraccionament de pagament en període 
voluntari de les taxes que defineix aquesta disposició correspon, així mateix, al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, segons el que preveu el Reglament general de recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. La recaptació en via executiva és 
competència dels òrgans de recaptació de la Hisenda pública, d’acord amb el que preveu 
la normativa tributària.

3. En el que no preveuen els apartats anteriors és aplicable el que estableixen la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes 
i preus públics, i les seves normes de desplegament.

4. El Govern ha de revisar els tipus de gravamen amb caràcter quadriennal, i els ha 
d’adaptar a les necessitats de finançament que justifiquin la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

La primera revisió s’ha de fer l’any següent en què el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme exerceixi de manera efectiva les funcions encomanades en la disposició 
addicional vuitena d’aquesta Llei.

5. La prestació de serveis i realització d’activitats per part del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme a què fan referència els apartats primer a), segon a) i tercer a) ha 
d’incloure els realitzats per organismes adscrits a aquest als quals el dit Ministeri 
encarregui la prestació o realització dels serveis i les activitats.
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6. En les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada any s’ha de determinar 
quin percentatge del que han recaptat les taxes previstes en els apartats segon i tercer 
s’ha de destinar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a l’exercici de 
les seves funcions en l’àmbit del sector energètic.

5. Taxa per la gestió administrativa del joc

La gestió d’aquesta taxa l’ha de realitzar el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

II. Prestacions patrimonials de caràcter públic

1. Aportacions que han de fer els operadors de telecomunicacions i els prestadors 
privats del servei de comunicació audiovisual televisiu, d’àmbit geogràfic estatal o superior 
al d’una comunitat autònoma, regulades en els articles 5 i 6 de la Llei 8/2009, de 28 
d’agost, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.

2. Contribució postal regulada en l’article 31 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre.
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