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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
12018 Reial decret 1048/2018, de 24 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 

1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula el procediment de cessió 
dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de l’any 2013 i es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de reportar 
els drets de cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos temporals 
negatius posteriors.

La disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric, reconeix per a l’any 2013 l’existència d’un dèficit d’ingressos de liquidacions del 
sistema elèctric. Així mateix, estableix que aquest dèficit genera drets de cobrament 
consistents en el dret a percebre un import de la facturació mensual per determinats 
ingressos del sistema dels quinze anys successius a comptar de l’1 de gener de 2014 fins 
a la seva satisfacció, i que les quantitats aportades per aquest concepte s’han de retornar 
reconeixent un tipus d’interès en condicions equivalents a les del mercat que s’ha de fixar 
a l’ordre per la qual es revisin els peatges i els càrrecs. A més de tot això, preveu que, per 
al finançament d’aquest dèficit, els drets de cobrament corresponents es puguin cedir 
d’acord amb el procediment que determini reglamentàriament el Govern.

Aquest procediment es va establir al Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel 
qual es regula el procediment de cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema 
elèctric de l’any 2013 i es desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han 
de reportar els drets de cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos temporals 
negatius posteriors. En aquest Reial decret es va regular el procediment per a la cessió 
dels drets de cobrament i es va establir una metodologia per determinar el tipus d’interès 
en condicions equivalents a les del mercat, per als titulars dels drets de cobrament originats 
pel dèficit de l’any 2013 i per a altres subjectes que, si s’escau, facin aportacions en 
concepte de desajustos temporals a partir de l’any 2014.

L’Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre, per la qual es determinen els peatges 
d’accés d’energia elèctrica per al 2015, va establir als apartats 2 i 3 de l’article 7 les 
anualitats dels anys 2014 i 2015 corresponents al dèficit de l’any 2013.

Amb data 3 de novembre de 2016 i 27 de març de 2017 el Tribunal Suprem va dictar 
dues sentències contra l’Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre, que declaren contrari 
al dret el còmput dels interessos tinguts en compte per determinar les anualitats dels 
anys 2014 i 2015 corresponents al dèficit de l’any 2013.

Com a conseqüència de la primera Sentència de 3 de novembre de 2016, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència va aprovar, amb data 16 de febrer de 2017, la 
metodologia de càlcul dels interessos corresponents al finançament del dèficit 2013 
per Gas Natural SDG, S.A.

Posteriorment, amb data 16 de novembre de 2017, la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència va trametre a l’extint Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital un nou 
document que contenia una actualització de la metodologia, així com les quanties a què 
ascendien els interessos que s’havien d’abonar a les empreses finançadores del 
dèficit 2013.

Amb data 4 de desembre de 2017 i 13 d’abril de 2018, el Tribunal Suprem ha dictat 
dues sentències en els recursos interposats per Iberdrola, SA, i Gas Natural SDG, SA, 
contra l’Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 
d’accés de 2016 i s’aproven determinades instal·lacions tipus i paràmetres retributius 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus. Les sentències es pronuncien en els mateixos termes que la de 27 
de març indicada anteriorment i addicionalment reconeix el dret de la part recurrent al 
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pagament de les quantitats que resulten dels càlculs indicats, amb els interessos que 
corresponguin, des de la data d’interposició del recurs.

Aquest Reial decret es dicta en virtut del que disposa la disposició addicional divuitena 
de la Llei 24/2013, de 27 de desembre, del sector elèctric, amb la finalitat d’executar el que 
recullen les sentències esmentades. Així mateix, el Reial decret recull les quanties que 
resulten de l’aplicació de la metodologia, les quals ha proposat la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència en l’acord indicat anteriorment.

Finalment, s’insta la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, com a òrgan 
encarregat de dur a terme les liquidacions, que liquidi les obligacions de cobrament i els 
drets de pagament que siguin oportuns.

D’acord amb el que precisen els articles 5.2 i 7.22 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.

Per a l’aprovació d’aquest Reial decret s’ha complert el tràmit d’audiència preceptiu 
mitjançant la publicació a la pàgina web del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i 
a través del Consell Consultiu d’Electricitat de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència.

D’altra banda, l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, en l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques han d’actuar 
d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència, i eficiència.

D’aquesta manera, la seva adequació als principis de necessitat i eficàcia s’expliquen 
per l’objecte que persegueix aquesta norma, pel qual s’executen diverses sentències 
del Tribunal Suprem, mitjançant l’establiment d’una metodologia de càlcul dels interessos 
reportats per les quantitats aportades al sistema, per al finançament del dèficit de 2013.

L’adequació al principi de proporcionalitat implica que aquest Reial decret conté la 
regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir, sense que hi hagi 
altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als 
destinataris.

Al seu torn, aquest Reial decret s’adequa al principi de seguretat jurídica, atès que dota 
de certesa i claredat la matèria regulada, i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic 
i amb les sentències del Tribunal Suprem al compliment de les quals s’ordena.

L’adequació al principi de transparència es fa mitjançant el corresponent tràmit 
d’audiència als potencials destinataris de la norma, inclòs l’accés als documents propis del 
seu procés d’elaboració, i al fet que la norma defineix clarament els seus objectius, 
reflectits en el preàmbul i en la memòria que l’acompanya.

Finalment, l’adequació al principi d’eficiència suposa que aquesta iniciativa normativa 
no imposa càrregues administratives i racionalitza, en la seva aplicació, la gestió dels 
recursos públics.

En virtut d’això, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica, d’acord amb 
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 24 
d’agost de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret:

a) La modificació del Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula 
el procediment de cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de 
l’any 2013 i es desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de reportar 
els drets de cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos temporals negatius 
posteriors.
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b) L’establiment, per a les empreses que van finançar el dèficit de l’any 2013, d’acord 
amb el que disposa la disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 27 de 
desembre, del sector elèctric, de les quanties que resulten en concepte de pagament dels 
interessos en condicions equivalents a les del mercat, reportats per les quantitats 
sufragades des de la data de la seva aportació efectiva fins al 31 de desembre de 2013.

2. Aquest Reial decret és aplicable als titulars dels drets de cobrament corresponents 
al dèficit de l’any 2013 d’acord amb el que preveu la disposició addicional divuitena de 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Article 2. Modificació del Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula 
el procediment de cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de 
l’any 2013 i es desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de 
reportar els drets de cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos temporals 
negatius posteriors.

El Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula el procediment de 
cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de l’any 2013 i es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de reportar els drets de 
cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos temporals negatius posteriors, es 
modifica com s’indica a continuació:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Períodes de cobrament i tipus d’interès.

1. El termini en què l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013 
reporta interessos és de 15 anys, i coincideix així amb el termini previst per recuperar 
les aportacions efectuades per cobrir el dèficit de l’any 2013 a la disposició 
addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i a la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre. A aquests efectes, 
aquest termini consta de dos períodes denominats període inicial i període final.

2. Es defineix com a període inicial el que transcorre des de l’1 de gener de 
l’any 2014 fins al dia en què s’efectuï la liquidació complementària de la liquidació 
provisional 14 de l’any 2013.

Durant el període inicial, l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013 
reporta interessos que es calculen aplicant un tipus d’interès denominat tipus 
d’interès inicial.

La metodologia per determinar el tipus d’interès inicial que cal aplicar al 
finançament del dèficit de l’any 2013 és la que estableix l’apartat 1.1 de l’annex I.

3. Es defineix com a període final el que transcorre des de l’endemà del dia en 
què s’efectuï la liquidació complementària de la liquidació provisional 14 de 
l’any 2013, fins al 31 de desembre de l’any 2028.

Durant el període final, l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament 
corresponent al dèficit de l’any 2013 reporta interessos que es calculen aplicant un 
tipus d’interès denominat tipus d’interès final.

La metodologia per determinar el tipus d’interès final que cal aplicar al 
finançament del dèficit de l’any 2013 és la que estableix l’apartat 1.2 de l’annex I.

4. Les empreses que, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 
divuitena de la Llei 24/2013, de 27 de desembre, van finançar el dèficit de l’any 2013 
han de percebre una quantitat en concepte de pagament pels interessos reportats 
des de la data de la seva aportació efectiva fins al 31 de desembre de 2013.

La metodologia de càlcul dels interessos corresponents al finançament del 
dèficit 2013, des del moment de la seva aportació fins al 31 de desembre de 2013, 
és la que recull l’annex V.»
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Dos. S’introdueix un nou annex V, que queda redactat de la manera següent:

«ANNEX V

Metodologia de càlcul dels interessos corresponents al finançament del 
dèficit 2013, des del moment de la seva aportació fins al 31 de desembre de 2013

El càlcul dels interessos corresponents al finançament del dèficit de 2013, des 
de la data de la seva aportació efectiva fins al 31 de desembre de 2013, amb la 
incorporació dels interessos corresponents a les liquidacions de 2013 fetes efectives 
el 2014, s’ha de fer d’acord amb la metodologia següent:

a) S’han de calcular els interessos reportats per les quantitats finançades per 
les empreses al llarg de 2013, des de la data en què es va produir cadascuna 
d’aquestes aportacions fins al 31 de desembre de 2013.

b) Si aquestes societats reben ingressos en lloc de pagaments durant aquest 
període, es considera que es produeix una amortització parcial de l’import finançat 
per aquestes societats.

c) Per al còmput dels interessos reportats durant el 2013, s’han d’utilitzar les 
fórmules que estableix l’annex III d’aquest Reial decret, i s’han d’utilitzar tipus 
d’interès diaris. El tipus d’interès aplicable per calcular els interessos reportats 
durant el 2013 és el que resulti d’aplicar la metodologia que estableix l’apartat 1.1 de 
l’annex I d’aquest Reial decret, prenent com a referència els mesos d’octubre, 
novembre i desembre de l’any 2012.

d) A les quantitats obtingudes per a cadascuna de les empreses en concepte 
d’interessos reportats per les quantitats finançades al llarg de 2013, des de la data 
en què es va produir cada aportació fins al 31 de desembre de 2013, s’han de restar 
els interessos reportats entre l’1 de gener de 2014 i les dates de pagament de les 
liquidacions posteriors a l’1 de gener de 2014 en les quals les empreses hagin fet 
aportacions per al finançament del dèficit de l’any 2013.

Per al còmput dels interessos reportats durant el 2014, s’han d’utilitzar les 
fórmules que estableix l’annex III d’aquest Reial decret, i s’han d’utilitzar tipus 
d’interès diaris. El tipus d’interès aplicable per calcular els interessos reportats 
durant el 2013 és el que resulti d’aplicar la metodologia que estableix l’apartat 1.1 de 
l’annex I d’aquest Reial decret.»

Article 3. Interessos meritats per les empreses finançadores del dèficit 2013 des de la 
data de la seva aportació efectiva fins al 31 de desembre de l’any 2013.

1. Les quanties que s’han d’abonar a cadascuna de les empreses que, d’acord amb 
el que disposa la disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 27 de desembre, 
van finançar el dèficit de l’any 2013, en concepte de pagament dels interessos en 
condicions equivalents a les del mercat, reportats per les quantitats sufragades des de la 
data de la seva aportació efectiva fins al 31 de desembre de 2013, són les següents per 
referència a la denominació que en aquell moment tenien:

Euros

Iberdrola, SA 5.162.103
Hidroeléctrica del Cantàbrico, SA 896.475
Endesa, SA 6.511.239
EON España, SL 147.447
GAS Natural Fenosa SDG, SA 2.027.390

 Total 14.744.653
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2. L’organisme encarregat de liquidacions ha de liquidar les quanties que estableix 
l’apartat anterior en la primera liquidació de l’exercici 2018 que se sotmeti a tràmit 
d’audiència després de l’aprovació d’aquest Reial decret. Les quantitats que resultin 
d’aplicar el que estableix l’apartat anterior tenen la consideració de cost liquidable del 
sistema als efectes previstos en el procediment de liquidació dels costos del sistema 
elèctric.

Disposició addicional única. Pagament d’interessos de demora d’Iberdrola, SA, i Gas 
Natural, SDG, SA.

1. D’acord amb el que recull la Sentència del Tribunal Suprem, de data 4 de desembre 
de 2017, en el recurs contenciós administratiu 1904/2017, l’empresa Iberdrola, SA, ha de 
percebre, en concepte d’interessos de demora, la quantitat que resulti d’aplicar a la quantia 
que recull per a Iberdrola, SA, l’article 3.1 l’interès legal d’acord amb el que preveu 
l’article 106.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, que correspongui des del 25 de febrer de 2016 fins a la data en què es 
produeixi la liquidació que indica l’article 3.2.

2. D’acord amb el que recull la Sentència del Tribunal Suprem, de 13 d’abril de 2018, 
en el recurs contenciós administratiu 895/2016, interposat per Gas Natural, SDG, SA, 
contra l’Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre, l’empresa Gas Natural, SDG, SA, ha de 
percebre, en concepte d’interessos de demora, la quantitat que resulti d’aplicar a la quantia 
que recull per a Gas Natural, SDG, SA, l’article 3.1 l’interès legal d’acord amb el que 
preveu l’article 106.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, que correspongui des del 9 de febrer de 2016 fins a la data en 
què es produeixi la liquidació que indica l’article 3.2.

3. L’organisme encarregat de liquidacions ha de liquidar les quanties que estableixen 
els apartats anteriors en la primera liquidació de l’exercici 2018 que se sotmeti a tràmit 
d’audiència després de l’aprovació d’aquest Reial decret. Les quantitats que resultin 
d’aplicar el que estableixen els apartats anteriors tenen la consideració de costos 
liquidables del sistema als efectes previstos en el procediment de liquidació dels costos del 
sistema elèctric.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 d’agost de 2018.

FELIPE R.

La ministra per a la Transició Ecològica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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