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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
12100 Ordre IET/2176/2014, de 20 de novembre, per la qual es desenvolupa la 

metodologia de càlcul i es fixa el tipus d’interès definitiu que han de reportar 
els drets de cobrament dels dèficits d’ingressos i els desajustos temporals del 
sistema elèctric anteriors a 2013.

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, modificada 
per l’article 22 del Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la 
recuperació econòmica i l’ocupació, estableix respecte al mecanisme transitori de 
finançament del dèficit en les activitats regulades en el sector elèctric fins a la titulització 
que: «Les empreses tenen dret a recuperar les aportacions per aquest concepte, i se’ls 
ha de reconèixer un tipus d’interès en condicions equivalents a les del mercat, que es 
comença a meritar a partir de l’u de gener de l’any següent, i que ha de ser considerat de 
forma expressa en les disposicions d’aprovació dels peatges d’accés del període següent, 
amb inclusió de l’import corresponent com a cost permanent del sistema».

La disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric, en la redacció que en fa la disposició final primera de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric, estableix en els apartats segon i cinquè, respecte a les 
quantitats aportades per als dèficits i desajustos fins a l’any 2012 inclusivament que, «les 
quantitats aportades s’han de retornar reconeixent-se un tipus d’interès en condicions 
equivalents a les del mercat».

En les successives ordres de peatges d’accés s’ha fixat un tipus d’interès provisional 
de meritació dels drets de cobrament dels desajustos temporals a partir de 2009 i per als 
diferents dèficits. Així, l’Ordre ITC/3353/2010, de 28 de desembre, modificada per l’Ordre 
ITC/1068/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 
de gener de 2011 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial, estableix 
com a tipus d’interès provisional del 2 per cent que meriten els drets de cobrament del 
desajust temporal del dèficit d’ingressos previst per a 2009.

Per la seva banda, l’Ordre ITC/688/2011, de 30 de març, per la qual s’estableixen els 
peatges d’accés a partir de l’1 d’abril de 2011 i determinades tarifes i primes de les 
instal·lacions del règim especial, estableix com a tipus d’interès provisional que meriten 
els drets de cobrament del dèficit 2010 el 2 per cent. I el tipus d’interès que meriten els 
drets de cobrament del desajust temporal del dèficit d’ingressos previst per a 2011 a partir 
de l’1 de gener de 2012 s’estableix provisionalment en un 2,00% a la disposició addicional 
primera de l’Ordre IET/843/2012, de 25 d’abril, per la qual s’estableixen els peatges 
d’accés a partir de l’1 d’abril de 2012 i determinades tarifes i primes de les instal·lacions 
del règim especial.

De la mateixa manera, l’article 3 de l’Ordre IET/221/2013, de 14 de febrer, per la qual 
s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2013 i les tarifes i primes de 
les instal·lacions del règim especial, recull que «el tipus d’interès que meriten els drets de 
cobrament del dèficit originat pel desajust temporal de liquidacions del sistema elèctric 
d’ingressos per a 2012 a partir de l’1 de gener de 2013, fins que es desenvolupi una 
metodologia de càlcul definitiva, és provisionalment d’un 2,00 per cent».

Aquesta Ordre té per objecte establir una metodologia per determinar el tipus d’interès 
en condicions equivalents a les del mercat per als titulars dels drets de cobrament de 
dèficit d’ingressos dels anys 2010, 2011 i 2012 fins a la seva cessió al Fons de titulització 
del dèficit del sistema elèctric que defineix la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, i els desajustos temporals des de l’any 2009 fins a l’any 
2012 inclusivament.
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De manera que amb aquest àmbit d’aplicació es dóna compliment, pel que fa al 
reconeixement d’un tipus d’interès de mercat als desajustos, a la Sentència de la Sala 
Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, d’11 de juny de 2013, per la qual 
es va estimar parcialment el Recurs ordinari 769/2011, a la Sentència de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 18 de desembre de 2013, per la qual 
es va estimar parcialment el Recurs ordinari 765/2011, a la Sentència de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 18 de juny de 2013, per la qual es va 
estimar parcialment el Recurs ordinari 52/2012 i a la Sentència de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem de 12 de juliol de 2013, per la qual es va estimar 
parcialment el Recurs ordinari 203/2012.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional onzena.tercera.1.segona de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, aquesta Ordre ha rebut l’informe de la 
Comissió Nacional d’Energia i, per a l’elaboració d’aquest informe s’han pres en 
consideració les observacions i els comentaris del Consell Consultiu d’Electricitat 
d’aquesta Comissió, a través del qual s’ha evacuat el tràmit d’audiència i consultes a les 
comunitats autònomes.

Mitjançant Acord de 20 de novembre de 2014, la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics ha autoritzat el ministre d’Indústria, Energia i Turisme per dictar aquesta 
Ordre.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

CAPÍTOL I

Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir la metodologia de càlcul del tipus d’interès 
definitiu que s’ha d’aplicar als dèficits i desajustos d’ingressos del sistema elèctric 
anteriors a 2013.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquesta Ordre ministerial és aplicable als drets de cobrament originats per:

a) Els dèficits d’ingressos en el sistema elèctric des de l’any 2010 fins a l’any 2012 
inclusivament.

b) Els desajustos temporals des de l’any 2009 fins a l’any 2012 inclusivament.

CAPÍTOL II

Determinació del tipus d’interès

Article 3. Determinació del tipus d’interès que meriten els drets de cobrament dels 
dèficits d’ingressos i dels desajustos temporals.

El tipus d’interès definitiu que meriten els drets de cobrament dels dèficits d’ingressos, 
des de l’any 2010 fins a l’any 2012 inclusivament, i dels desajustos temporals, des de 
l’any 2009 fins a l’any 2012 inclusivament, es determina mitjançant la suma d’un tipus 
d’interès de referència més un diferencial d’acord amb la formulació següent:

it = it
ref + Dift

On:

it és el tipus d’interès que meriten l’any t els drets de cobrament dels dèficits 
d’ingressos i desajustos temporals, expressat en percentatge amb tres decimals.
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it
ref és el tipus d’interès de referència l’any t. Aquest paràmetre pren el valor de l’Interest 

Rate Swap (IRS) a un any de la mitjana de les cotitzacions del mes d’octubre, novembre i 
desembre de l’any t–1, expressat en percentatge amb tres decimals. La mitjana és el 
resultat de dividir la suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils segons el 
calendari TARGET del Banc Central Europeu del període a considerar, entre el nombre 
total de dies hàbils del període esmentat.

Dift és el diferencial de l’any t. Aquest paràmetre pren com a valor la mitjana ponderada 
dels Credit Default Swaps (CDS) a 1 any de les cotitzacions del mes d’octubre, novembre 
i desembre de l’any t–1, disponibles per als comparadors de referència, expressat en 
percentatge amb tres decimals.

Per calcular el valor del CDS de cadascuna de les empreses es pren el resultat de 
dividir la suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils segons el calendari 
TARGET del Banc Central Europeu del període a considerar, entre el nombre total de dies 
hàbils del període esmentat.

Article 4. Determinació dels comparadors de referència.

Per calcular el terme Dift de l’article 3 aplicable als drets de cobrament que assenyalen 
els apartats a) i b) de l’article 2 d’aquesta Ordre, els comparadors de referència són les 
empreses elèctriques que, d’acord amb el que disposa la disposició addicional vint-i-
unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, hagin finançat els dèficits i desajustos 
temporals als quals s’ha d’aplicar el tipus d’interès.

Per calcular el terme Dift els CDS dels comparadors estan ponderats d’acord amb els 
coeficients amb què les esmentades empreses elèctriques van finançar els corresponents 
dèficits i desajustos.

CAPÍTOL III

Càlcul dels interessos definitius meritats i de l’import pendent de cobrament en 
relació amb els dèficits i desajustos d’ingressos anteriors a l’any 2013

Article 5. Càlcul dels interessos definitius meritats l’any t.

Per a cadascun dels dèficits i desajustos d’ingressos anteriors a l’any 2013, que 
assenyala l’article 2 d’aquesta Ordre, l’import dels interessos definitius meritats pels drets 
pendents de cobrament l’any t es calculen d’acord amb la formulació següent:

Itotal-1 = iimp.NCed-t + Iimp.Ced-t

On:

Itotal-1 import total dels interessos definitius derivats de l’aplicació del tipus d’interès it 
l’any t.

iimp.NCed-t import total dels interessos definitius derivats de l’aplicació del tipus d’interès 
it l’any t als drets de cobrament no cedits l’any t. Aquesta quantitat es calcula per aplicació 
de l’expressió següent:

iimp.NCed-t = INCedt. it

on:

INCedt és l’import dels drets de cobrament encara no cedits l’any t.
it és el tipus d’interès definit a l’article 3 d’aquesta Ordre que meriten l’any t els drets 

de cobrament dels dèficits d’ingressos i desajustos temporals.
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Iimp.Ced-t import total dels interessos definitius derivats de l’aplicació del tipus d’interès 
it l’any t als drets de cobrament cedits l’any t. Aquesta quantitat es calcula per aplicació de 
l’expressió següent:

On:

ICc-t és l’import dels drets de cobrament cedits en la cessió c de l’any t.
it és el tipus d’interès definit a l’article 3 d’aquesta Ordre que meriten l’any t els drets 

de cobrament dels dèficits d’ingressos i desajustos temporals.
nc és el nombre de dies transcorreguts l’any t fins a la cessió c.
nt és el nombre de dies de l’any t.

Article 6. Càlcul de l’import pendent de cobrament l’any t per al càlcul dels interessos 
meritats l’any t+1 per als dèficits i desajustos d’ingressos anteriors a l’any 2013.

El càlcul de l’import pendent de cobrament a 31 de desembre de l’any t, IPCt, per a 
cadascun dels dèficits i desajustos d’ingressos anteriors a l’any 2013 que assenyala 
l’article 2 d’aquesta Ordre, es calcula d’acord amb la formulació següent:

On:

IPCt-1 import pendent de cobrament a 31 de desembre de l’any t–1, per als dèficits i 
desajustos d’ingressos anteriors a l’any 2013.

Itotal-t import total dels interessos definitius calculats d’acord amb la formulació de 
l’article 5 d’aquesta Ordre.

Anualitatt import de l’anualitat meritada amb càrrec a peatges l’any t.
ICc-t import que hagi estat desemborsat per la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència o l’extinta Comissió Nacional d’Energia a cada empresa elèctrica 
finançadora, com a conseqüència de la cessió c al Fons de titulització feta l’any t.

Article 7. Procediment de liquidació del tipus d’interès definitiu meritat pels dèficits i 
desajustos anteriors a l’any 2013.

1. La liquidació del tipus d’interès definitiu dels dèficits i desajustos d’ingressos 
anteriors a l’any 2013, que assenyala l’article 2 d’aquesta Ordre es fa d’acord amb el que 
disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i la seva normativa de 
desplegament.

2. La satisfacció dels saldos resultants entre l’aplicació del tipus d’interès que 
transitòriament s’ha meritat i el tipus d’interès definitiu s’ha de portar a terme en la 
liquidació complementària de la 14 de l’exercici 2013.

Disposició transitòria única. Tipus d’interès definitiu que meriten els drets de cobrament 
dels dèficits i els desajustos temporals d’ingressos anteriors a l’any 2013.

1. El tipus d’interès provisional meritat per als drets de cobrament dels dèficits 
d’ingressos de 2010, 2011 i 2012 i dels desajustos temporals dels dèficits d’ingressos per 
a 2009, 2010, 2011 i 2012 del sistema elèctric, que recull la normativa sectorial, s’ha de 
revisar amb el valor del tipus d’interès definitiu que resulti d’aplicar la metodologia de 
càlcul que estableix aquesta Ordre.
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2. En aplicació de la metodologia que preveuen els articles 3 i 4 d’aquesta Ordre, els 
tipus d’interès definitius per als anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 anomenats i2010, i2011, 
i2012, i2013 i i2014 respectivament, són els que figuren a l’annex d’aquesta Ordre ministerial.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre 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 en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i bases del règim 
miner i energètic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de novembre de 2014.–El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José 
Manuel Soria López.

ANNEX

Tipus d’interès dels anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014

Any Tipus d’interès
de referència: it

ref Diferencial de l’any t: Dift Tipus d’interès it

2010 1,2379% 0,4800% i2010 = 1,7179%
2011 1,3747% 0,7374% i2011 = 2,1121%
2012 1,5520% 1,7429% i2012 = 3,2949%
2013 0,3580% 0,4249% i2013 = 0,7829%
2014 0,3961% 0,2276% i2014 = 0,6237%
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