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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
14656 Reial decret 1202/2010, de 24 de setembre, pel qual s’estableixen els terminis 

de revisió dels peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia 
elèctrica.

La Llei 17/2007, de 4 de juliol, va modificar la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric, per adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, de 26 de juny de 
2003, del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes comunes per al mercat interior 
de l'electricitat i per la qual es deroga la Directiva 96/92/CE.

L'article 17.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, preceptua que 
el Govern ha d’establir la metodologia de càlcul dels peatges. Es completa d'aquesta 
manera la previsió de l'apartat 1 del mateix article, que disposa que el ministre d'Indústria, 
Turisme i Comerç, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics, ha de dictar les disposicions necessàries per a l'establiment dels peatges 
d'accés a les xarxes.

El Reial decret 2819/1998, de 23 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport i distribució d'energia elèctrica i el Reial decret 325/2008, de 29 de febrer, pel 
qual s'estableix la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica per a instal·lacions 
posades en servei a partir de l'1 de gener de 2008, defineixen els elements que integren 
les xarxes de transport i despleguen el règim retributiu aplicables a aquestes establint la 
metodologia de càlcul i revisió de la retribució de l'activitat de transport d'energia 
elèctrica.

Per la seva banda, el Reial decret 222/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix el 
règim retributiu de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, determina la forma de càlcul 
i revisió de la retribució d'aquesta activitat.

També s'ha de tenir en consideració l'article 7 del Reial decret 485/2009, de 3 d'abril, 
pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d'últim recurs en el sector de 
l'energia elèctrica, que estableix la metodologia de càlcul i revisió de les tarifes d'últim 
recurs i disposa que sigui el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, mitjançant una ordre 
ministerial, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, 
el que dicti les disposicions necessàries per a l'establiment d'aquestes tarifes d'últim recurs 
i en determini l’estructura de forma coherent amb els peatges d'accés. A aquests efectes 
l'indicat article 7 faculta el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç per revisar l'estructura de 
les tarifes d'accés, o peatges d'accés, de baixa tensió per adaptar-les a les tarifes d'últim 
recurs i assegurar-ne l'additivitat.

Igualment, la disposició addicional novena de l’esmentat Reial decret 485/2009, de 3 
d'abril, determina que el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç pot revisar semestralment 
les tarifes d'accés, o peatges d'accés, per assegurar l'additivitat de les tarifes d'últim 
recurs.

En desplegament de l'article 7 del Reial decret 485/2009, de 22 de juny, es va aprovar 
l'Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix el mecanisme de traspàs de 
clients de mercat a tarifa d'últim recurs d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i 
estructura de les tarifes d'últim recurs d'energia elèctrica, que estableix l'estructura dels 
peatges d'accés d'aplicació als consumidors de baixa tensió amb potència contractada 
inferior a 10 kW, així com el procediment de càlcul del cost de l'energia a incorporar a la 
TUR i el cost de comercialització.

La disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric, i la disposició transitòria primera del Reial decret llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual 
s'adopten determinades mesures en el sector energètic i s'aprova el bo social, en les 
redaccions que en fa el Reial decret llei 6/2010, de 9 d'abril, de mesures per a l'impuls de 
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la recuperació econòmica i l’ocupació, preveuen, per facilitar el procés de titulització del 
dèficit de tarifa elèctric, la regulació del procediment per finançar els possibles desajustos 
temporals en les liquidacions de les activitats regulades i el mecanisme transitori de 
finançament del dèficit en les activitats regulades en el sector elèctric fins a la titulització.

En relació amb això, es pot assenyalar que, en coherència amb les previsions dels 
referits reials decrets 2819/1998, de 23 de desembre, 325/2008, de 29 de febrer, i 222/2008, 
de 15 de febrer, el càlcul de les activitats regulades té caràcter anual. Tanmateix, la situació 
actual del sector elèctric, en la qual hi ha un dèficit d'aquestes activitats que està en procés 
de titulització, la possibilitat de mantenir futurs dèficits fins a l'any 2013, la incertesa en les 
previsions d'ingressos i costos al llarg de l'any com a conseqüència de l'evolució de 
variables significatives en el context econòmic actual com poden ser l'evolució de la 
demanda o l'evolució de la producció en règim especial, que afecten el seu càlcul, així com 
la possibilitat que es produeixin situacions excepcionals o canvis reguladors que afectin 
els costos regulats, aconsella dotar-se d'un mecanisme de revisió dels peatges d'accés 
més flexible en la seva periodicitat que permeti ajustar els costos als ingressos quan es 
produeixin aquest tipus de variacions.

Això últim constitueix l'objecte d'aquest Reial decret, en el qual s'habilita el ministre 
d'Indústria, Turisme i Comerç per a la revisió dels peatges d'accés a les xarxes de transport 
i distribució d'energia elèctrica, amb una periodicitat diferent de l'anual, de manera que 
sigui possible ajustar els costos als ingressos evitant l'aparició de dèficits o qualsevol tipus 
de desajust temporal en les activitats regulades del sector elèctric.

D'acord amb el que preveu la disposició addicional onzena, apartat tercer, de la Llei 
34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, aquest Reial decret s’ha sotmès a 
informe preceptiu de la Comissió Nacional d'Energia i per a l'elaboració d'aquest informe 
s'han pres en consideració les observacions i comentaris del Consell Consultiu d'Electricitat 
de l'esmentada comissió, mitjançant el qual s'ha evacuat el tràmit d'audiència i consultes a 
les comunitats autònomes.

Finalment, el Reial decret ha estat examinat per la Comissió Delegada del Govern per 
a Afers Econòmics.

Aquesta regulació té caràcter de normativa bàsica i recull previsions de caràcter tècnic 
i econòmic, per la qual cosa la llei no resulta un instrument idoni per al seu establiment i, 
en conseqüència, està justificada la seva aprovació mitjançant un reial decret.

En virtut d'això, a proposta del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, d'acord amb el 
Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
de setembre de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Constitueix l'objecte del present Reial decret l'establiment de la periodicitat per a la 
revisió dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

Article 2. Revisió dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia 
elèctrica.

1. Anualment, el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç ha de procedir, amb els tràmits 
i informes preceptius previs i els que es considerin oportuns, a la revisió dels peatges 
d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. Així mateix, el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç pot revisar de la mateixa 
manera els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica amb 
una periodicitat màxima trimestral, en els casos següents:

a) Quan es produeixin eventuals desfasaments temporals per desajustos en les 
liquidacions de les activitats regulades en el sector elèctric, d'acord amb el que estableix la 
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disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

b) Quan es produeixin canvis reguladors que afectin els costos regulats que s'integrin 
en els peatges d'accés.

c) Excepcionalment, quan es produeixin circumstàncies especials que afectin els 
costos regulats o els paràmetres utilitzats per al seu càlcul.

3. Quan la revisió dels peatges d'accés que es realitzi de conformitat amb el que 
disposen els apartats anteriors suposi una variació dels peatges d'accés que s'integren en 
les tarifes d'últim recurs, s’ha de procedir a efectuar la revisió d'aquestes últimes per 
assegurar-ne l’additivitat, tot això sense perjudici de les revisions de tarifes d'últim recurs 
que corresponguin com a conseqüència de variacions a la resta dels components d’aquesta, 
tal com estableix l'Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny de 2009, per la qual s'estableix el 
mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d'últim recurs 
d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d'últim recurs 
d'energia elèctrica.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen l'última oració del segon paràgraf de l'article 7.2 i la disposició addicional 
novena del Reial decret 485/2009, de 3 d'abril, pel qual es regula la posada en marxa del 
subministrament d'últim recurs en el sector de l'energia elèctrica i totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Referències a les tarifes d'accés.

De conformitat amb l'article 17 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric, les referències a les «tarifes d'accés» que fan el Reial decret 1164/2001, de 26 
d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució 
d'energia elèctrica, el Reial decret 485/2009, de 3 d'abril, pel qual es regula la posada en 
marxa del subministrament d'últim recurs en el sector de l'energia elèctrica, i, en general, 
les disposicions relatives al sector elèctric del mateix rang o inferior normatiu, s'han 
d’entendre efectuades a «peatges d'accés».

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l'Estat».

Madrid, 24 de setembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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