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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
12099 Reial decret 968/2014, de 21 de novembre, pel qual es desenvolupa la 

metodologia per a la fixació dels percentatges de repartiment de les quantitats 
a finançar relatives al bo social.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, preveu a l’article 45 els 
aspectes relatius als consumidors vulnerables, i determina que es consideren tals els 
consumidors d’electricitat que compleixin les característiques socials, de consum i poder 
adquisitiu que es determinin per reial decret del Consell de Ministres. Així mateix, estableix 
que el bo social ha de cobrir la diferència entre el valor del preu voluntari per al petit 
consumidor i un valor base, que s’anomena tarifa d’últim recurs, i l’ha d’aplicar el 
comercialitzador de referència corresponent en les factures dels consumidors que hi 
puguin quedar acollits.

El Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul 
dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de 
contractació, regula a l’article 16 el preu de la tarifa d’últim recurs que han de pagar al 
comercialitzador de referència els consumidors vulnerables per l’electricitat consumida, i 
determina que aquest preu és el que resulti d’aplicar al subministrament el que hi ha 
previst per al càlcul del preu voluntari per al petit consumidor descomptant un 25 per cent 
en tots els termes que el componen.

L’esmentat article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, regula així mateix els 
aspectes relatius al repartiment del cost del bo social. Així, configura com a obligació de 
servei públic el bo social, segons el que disposa la Directiva 2009/72/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat 
interior de l’electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE, i assenyala que 
aquest l’han d’assumir les matrius dels grups de societats o, si s’escau, societats que 
duguin a terme simultàniament les activitats de producció, distribució i comercialització 
d’energia elèctrica.

A més d’això, s’estableix que el mecanisme de determinació dels percentatges de 
repartiment de les quantitats a finançar l’ha de calcular anualment la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, i assenyala que aquest càlcul s’ha de fer d’acord amb el 
procediment i les condicions que s’estableixin reglamentàriament. Així mateix, la Comissió 
esmentada ha de publicar en la seva pàgina web la informació que determina la norma i 
remetre una proposta de fixació dels percentatges de repartiment de cadascuna de les 
societats, i correspon al ministre d’Indústria, Energia i Turisme la seva aprovació per una 
ordre que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant, el present Reial decret té com a objecte desplegar la previsió que conté 
l’apartat 4 de l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, pel 
que fa al procediment i les condicions per calcular el percentatge de repartiment de les 
quantitats a finançar relatives al bo social, de manera que es garanteixi la seva realització 
de manera equitativa i no discriminatòria.

D’acord amb el que estableix l’article 5.2.a) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el que disposa aquest Reial 
decret ha rebut l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El tràmit 
d’audiència ha estat evacuat mitjançant consulta als representants en el Consell Consultiu 
d’Electricitat, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria desena de l’esmentada 
Llei 3/2013, de 4 de juny.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21 
de novembre de 2014,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir el mètode i les condicions per al càlcul 
dels percentatges de repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social, d’acord 
amb el que disposa l’article 45.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Article 2. Mètode de càlcul dels percentatges de repartiment.

1. El percentatge de repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social el 
calcula anualment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

D’acord amb el que preveu l’article 45.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, el percentatge de repartiment de les quantitats a finançar es calcula, per a 
cada grup empresarial, com la relació entre un terme que és la suma de les mitjanes 
anuals del nombre de subministraments connectats a les xarxes de distribució de les 
empreses distribuïdores i del nombre de clients de les empreses comercialitzadores en 
què participi el grup, i un altre terme que correspon a la suma de tots els valors mitjans 
anuals de subministraments i clients de tots els grups empresarials que han de ser 
considerats als efectes d’aquest repartiment.

2. Per fer el càlcul, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència segueix el 
mètode següent:

a) Sol·licitud d’informació: la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
requereix informació a les empreses de les quals tingui constància que duen a terme 
l’activitat de distribució als efectes de determinar si aquestes empreses a 31 de desembre 
de l’últim any complet disponible en el moment en què la Comissió elabori la proposta de 
percentatges de repartiment:

1r Duen a terme, a més de l’activitat de distribució, l’activitat de producció d’energia 
elèctrica i l’activitat de comercialització.

2n Són societats matriu d’un grup de societats en el qual societats del grup duguin a 
terme l’activitat de producció d’energia elèctrica i l’activitat de comercialització.

3r Formen part d’un grup de societats en el qual societats del grup duguin a terme 
l’activitat de producció d’energia elèctrica i l’activitat de comercialització.

Les empreses a les quals se’ls sol·licita informació són les que puguin estar en 
qualsevol de les situacions descrites en els tres paràgrafs anteriors.

Així mateix, es pot requerir qualsevol altra informació necessària a fi de poder 
determinar la participació de les societats en alguna d’aquestes activitats.

b) Contrast de la informació obtinguda: una vegada obtinguda la informació 
requerida d’acord amb el paràgraf a) anterior, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència contrasta la informació declarada per cadascuna de les societats amb la 
informació de la qual disposi la Comissió per a l’exercici de les seves competències.

En cas que, com a conseqüència de la comprovació feta, sigui necessari prendre en 
consideració dades que difereixin de les aportades per les societats o se’n tinguin en 
compte altres de diferents, la Comissió pren la informació que consideri adequada, i ho 
justifica, sense perjudici que aquesta circumstància es posi de manifest als interessats.

c) Identificació de societats: una vegada analitzada la informació disponible, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència identifica les societats matrius dels 
grups de societats, així com les societats que duen a terme simultàniament les activitats 
de producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica que han d’assumir les 
quantitats relatives al bo social utilitzant com a criteri el que disposen l’article 45.4 de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l’article 3 d’aquest Reial decret.

L’element determinant per identificar els subjectes obligats, d’acord amb això, és la 
realització de les tres activitats esmentades.
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d) Càlcul del percentatge de finançament: identificades les societats, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència calcula del percentatge de finançament del bo 
social aplicable a cada matriu del grup empresarial o si s’escau societat amb les següents 
dades corresponents a 31 de desembre de l’últim any complet d’acord amb la informació 
de què es disposi segons l’apartat anterior:

1r Nombre de clients de les empreses comercialitzadores en què participi el grup 
empresarial o de la societat corresponent.

2n Nombre de subministraments connectats a les xarxes de distribució de les 
empreses distribuïdores en què participi el grup empresarial o de la societat corresponent.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot sol·licitar les dades i 
informacions que siguin necessàries per a l’aplicació del que preveu aquest Reial decret, 
que han de proporcionar les societats, en els termes i terminis que s’estableixin, i el seu 
incompliment es regeix per la normativa aplicable, en concret, per les disposicions de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Per a això, la Comissió, en l’exercici de les seves funcions i, en concret, en virtut de 
l’article 7, apartat 36 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, pot dictar les oportunes instruccions de desplegament i 
d’execució d’aquest Reial decret.

4. Amb la finalitat d’assegurar l’adequació del repartiment a les circumstàncies 
concretes del sector i possibilitar el seu coneixement públic i control eventual, la Comissió 
esmentada publica a la seva seu electrònica, abans del 10 de novembre de cada any, la 
informació següent:

a) Les mitjanes anuals del nombre de subministraments connectats a les xarxes de 
distribució de les empreses distribuïdores.

b) Les mitjanes anuals del nombre de clients de les empreses comercialitzadores.
c) La relació de grups de societats o, si s’escau, societats, que compleixin el requisit 

que preveuen l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l’article 3 d’aquest Reial 
decret.

5. Una vegada identificades les matrius dels grups empresarials o si s’escau 
societats que han d’assumir el cost del bo social i fet el càlcul del percentatge de 
repartiment de les quantitats relatives al bo social, la Comissió remet la seva proposta al 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme abans de l’1 de desembre de l’any anterior a aquell 
en què correspongui fixar els percentatges per a la seva aprovació per ordre del ministre, 
que es publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 3. Condicions per al càlcul dels percentatges de repartiment.

1. D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, el 
bo social es considera obligació de servei públic segons el que disposa la Directiva 
2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes 
comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/
CE, i l’han d’assumir les matrius dels grups de societats o, si s’escau, societats que 
duguin a terme simultàniament les activitats de producció, distribució i comercialització 
d’energia elèctrica.

2. Als efectes de determinar la societat matriu d’un grup empresarial obligat a 
assumir les quantitats relatives al bo social cal atenir-se al que disposa l’article 42.1 del 
Codi de comerç.

Així mateix, per identificar les societats que duen a terme simultàniament les activitats 
de producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica cal atenir-se a les activitats 
dutes a terme per aquestes durant el període de temps de referència que estableix la 
Comissió.

3. D’acord amb el que disposen els apartats anteriors, les administracions públiques 
no es consideren subjectes obligats a finançar el bo social.
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4. En el cas d’empreses participades per més d’una societat matriu amb obligació 
d’assumir el cost del bo social, s’assignen a aquestes societats matrius el nombre de 
clients, si l’empresa participada és comercialitzadora, o el nombre de subministraments 
connectats a les xarxes de distribució, si l’empresa participada és una empresa 
distribuïdora, de manera proporcional a la seva participació.

Aquest mateix criteri és aplicable en el cas d’empreses participades per una societat 
matriu amb obligació d’assumir el cost del bo social i altres subjectes sense l’obligació de 
finançament del bo social.

Si l’empresa participada és, al seu torn, subjecte obligat només té l’obligació sobre el 
percentatge de clients o subministraments no inclosos en les participacions ja 
comptabilitzades.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13.a i 25a de 
la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per determinar 
les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del 
règim miner i energètic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de novembre de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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