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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6433 Reial decret 417/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega la regulació del procés de 
titulització del dèficit del sistema elèctric.

El Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega la regulació del procés de 
titulització del dèficit del sistema elèctric, desplega els apartats 5 i 6 de la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, pel que 
fa a l’actiu i el passiu del Fons de titulització del dèficit del sistema elèctric, d’ara endavant 
«el Fons».

A través de la present modificació del Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, s’agilitza el 
procediment per portar a terme la selecció d’entitats financeres que dirigeixin la col·locació 
dels instruments financers que emeti el Fons. En el context de mercat actual en què els 
emissors competeixen per captar fons en els mercats de capitals és necessari dotar de 
flexibilitat el Fons en la seva qualitat d’emissor, per tal que pugui aprofitar les oportunitats 
d’emissió que sorgeixin de manera eficient. Mitjançant la present modificació es redueix el 
temps necessari per seleccionar les entitats col·locadores transferint la competència 
d’obertura del procés i fixació de criteris de selecció des de la Comissió Interministerial, 
encarregada de vetllar pel correcte compliment de les condicions en què s’han d’executar 
les tasques de la Societat Gestora, a la Secretaria General del Tresor i Política Financera, 
que ha de fer una preselecció d’entitats sobre la base dels criteris tècnics i econòmics que 
figuren en el Reial decret. No obstant això, la Comissió Interministerial segueix sent 
l’òrgan competent per a la resolució del procés de selecció, ja que li correspon la selecció 
final d’entitats col·locadores sobre la base de la preselecció feta per la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera.

Així mateix, s’actualitzen les mencions a òrgans superiors o directius dels diferents 
departaments ministerials per reflectir l’actual estructura orgànica bàsica d’aquests 
departaments, així com les mencions a l’actual Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

Finalment, es preveu la possibilitat que el secretari de la Comissió Interministerial 
pugui ser substituït, en els casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan es 
doni alguna causa justificada, per un altre integrant de l’Advocacia de l’Estat destinat en el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Aquest Reial decret va ser sotmès al Consell Consultiu de l’Electricitat, i la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència va emetre informe en data 6 de novembre de 2013.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat i del ministre 
d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de juny de 2014,

DISPOSO

Article únic. Modificació del Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega la 
regulació del procés de titulització del dèficit del sistema elèctric.
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El Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega la regulació del procés de 
titulització del dèficit del sistema elèctric, queda modificat de la manera següent:

U. La menció que es fa en els articles 2.1, 3.1, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 7.3, 9.1, 10.1, 10.2, 
14, 15, 20 i en l’annex I a la «Comissió Nacional d’Energia» queda substituïda per la 
menció a la «Comissió Nacional dels Mercats i la Competència».

Dos. L’apartat 6 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«6. Per als drets de cobrament 2010, 2011 i 2012, el desemborsament del 
preu s’ha de fer en un compte específic de titularitat de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, en règim de dipòsit en el Banc d’Espanya o a l’Institut 
Oficial de Crèdit o en una entitat autoritzada per efectuar a Espanya les activitats 
pròpies de les entitats de crèdit. Aquest compte s’ha d’utilitzar, en primer lloc, per a 
la devolució del principal de les quantitats efectivament finançades pels titulars dels 
drets de cobrament i, posteriorment, per cobrir els desfasaments que es produeixin 
en el sistema de liquidacions de les activitats regulades del sector elèctric. 
Qualsevol rendiment obtingut del compte esmentat s’ha de considerar ingrés 
liquidable del sistema de liquidacions elèctric.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. En el primer dels casos esmentats a l’article 11.2 les entitats se 
seleccionen de manera individual mitjançant un procediment competitiu basat en 
els criteris següents:

a) Criteris de caràcter tècnic, que tenen en consideració la seva capacitat per 
distribuir instruments financers similars tant en mercats nacionals com estrangers, 
la seva experiència en aquest tipus d’operacions i la seva capacitat 
d’assessorament, així com la seva pertinença i actuació dins del grup de creadors 
de mercat de bons i obligacions.

b) Criteris de caràcter econòmic en relació amb la quantia de les comissions 
que cobren aquestes entitats pels seus serveis prestats.

La Secretaria General del Tresor i Política Financera ha de fer una preselecció 
d’entitats sobre la base d’aquests criteris de caràcter tècnic i econòmic descrits en 
els apartats a) i b).

En les successives emissions del Fons de titulització s’han de revisar les 
entitats seleccionades de conformitat amb els criteris que estableix l’apartat 1 i s’ha 
de tenir en compte l’actuació d’aquestes entitats en emissions anteriors del Fons 
esmentat, ja siguin emissions a preu convingut o estimat amb un grup d’entitats 
financeres que dirigeixin la col·locació o emissions efectuades a través d’operacions 
de venda simple.

Aquests criteris els ha de concretar la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera i s’han de publicar, amb la deguda antelació, a la pàgina web de la 
Societat Gestora del Fons de titulització del dèficit del sistema elèctric. Així mateix, 
també es poden tenir en compte compromisos addicionals que les entitats 
financeres estiguin disposades a assumir amb el Fons de titulització, inclòs el 
compromís d’adquisició parcial de l’emissió en condicions de mercat o d’adquisició 
de la quantia no col·locada.

La Societat Gestora és l’encarregada de rebre les ofertes de les entitats 
interessades i de remetre-les a la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

La selecció final d’entitats col·locadores correspon a la Comissió Interministerial 
sobre la base de la preselecció feta per la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera.»
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Quatre. L’apartat 2 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«2. La Comissió Interministerial esmentada és un òrgan col·legiat dels que 
preveu l’article 40.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, i s’adscriu al Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia.»

Cinc. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Composició.

1. La Comissió Interministerial està composta per dos representants del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i dos representants del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat.

2. Els representants del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme són el secretari 
d’Estat d’Energia, el qual té la presidència de la Comissió Interministerial, i el 
director general de Política Energètica i Mines. Els representants del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat són el secretari d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa, que actua com a vicepresident, i el secretari general del Tresor i Política 
Financera.

3. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, l’advocat de l’Estat cap de 
l’Àrea d’Indústria i Energia de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme.»

Sis. L’últim paràgraf de l’article 18 queda redactat de la manera següent:

«La Comissió Interministerial pot delegar part d’aquestes funcions en el Comitè 
de Seguiment que s’ha de crear mitjançant una ordre ministerial a proposta del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i del Ministeri d’Economia i Competitivitat.»

Set. L’apartat 2 de l’article 19 queda redactat de la manera següent:

«En els casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan es doni alguna 
causa justificada, els membres de la Comissió Interministerial poden ser substituïts 
per un representant del mateix Ministeri, prèviament designat pel membre que 
s’hagi de substituir. A aquests efectes, un secretari d’Estat pot ser substituït per un 
secretari general o director general, i un secretari general o director general, per un 
subdirector General. L’advocat de l’Estat que actua com a secretari de la Comissió 
Interministerial pot ser substituït per un altre integrant del mateix cos destinat en el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

En els casos de vacant, absència o malaltia dels dos secretaris d’Estat, actua 
com a president de la Comissió Interministerial el director general de Política 
Energètica i Mines.»

Vuit. La disposició final segona queda redactada de la manera següent:

«Es faculta el ministre d’Economia i Competitivitat i el ministre d’Indústria, 
Energia i Turisme, en l’àmbit de les seves respectives competències, per al 
desplegament i l’execució del que preveu aquest Reial decret.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 de juny de 2014.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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